
 

 

 

 



 

 

 

শহীদের অস্ত্র বহন কর! -১ 

ওয়াো পূর্ণকারী আমীর 

(আমমরুল মুমমমনন মমাল্লা মুহাম্মাে উমর মুজামহে রহঃ 

এর স্মরদর্) 

 

 

হামকমুল উম্মাহ শাইখ আইমান আয যাওয়ামহমর  

(হামিজাহুল্লাহ) 

 

 

 

 

আস সাহাব মমমিয়া 

শাবান ১৪৩৭ মহজমর / মম ২০১৬ ইংদরমজ 

 



 

 

 

ِهِ نِ ب ِ لِ سِ الِتِ ِيِ خِ اِأِ ي ِِيِ الحِ سِ ِلِ حمِ ا

ِهِ أ نِ كِ نِ الِت ِ ِهِ اوِ يِدِ نِ مِ ِحِ رِ الجِ وِ 

ِهِ ن ِرِ فِ كِ ِِسِ وِ سِ وِ ي ِ ِنِ مِ ِسِ اوِ سِ وِ ِذِ بِ وانِ 

ِهِ ن ِرِ جِ وفِ ِبِ سِ ِرِ يِالشِ اعِ دِ ِحِ يِ حِ فِ وِ 

আমার অস্ত্রটা হদে ধারর্ কর, মিমনদয় মনও না! 

বনু্ধ! আমার ক্ষত মনরাময় কর! আর আঘাত কদরা না! 

কুমন্ত্রী কুমন্ত্রর্া িুদে মিল,  

অকলযাদর্র প্রমত আহ্বানকারীদক মনন্দা কর! 

***** ***** 

 

ِيِ قِ دِ نِ يِخِ فِ ِطِ ابِ رِ مِ وِ ِمِ لِ سِ اِمِ ن ِأِ 

ِيِ قِ دِ نِ ب ِ ِلِ مِ حِ أ ِِرِ مِ العِ ِهِ يِ فِ ِتِ يِ ضِ مِ أِ 

ِقِ رِ شِ مِ ِحِ بِ صِ كِ ِِقِ لىِحِ وِإِ عِ دِ أِ 

 قِ رِ فِ ت  ِوِ ِمِ ذِ رِ شِ ت ِِاةِ عِ دِ ِذِ بِ فانِ 

আমম মুসমলম আমম খন্দদক প্রহরারত।  

অস্ত্র কাাঁদধ এখাদনই আমার জীবন মকদটদি।  

তুমম জাজ্বলযমান সদতযর মেদক অগ্রসর হও!  

মবদেে সৃমিকারীদের পাতা িাাঁদে পা মেও না! 

***** ***** 



 

 

 

 

ِمِ قِ وِ ِهضِ ن ِاِ فِ ِيِ خِ اِأِ ي ِِتِ ادِ ن ِِسِ دِ القِ 

ِمِ مِ الذِ يِبِ وفِ ن ِِنِ يِ دِ حِ تِ مِ ِفِ طِ صِ نِ 

ِمِ حمِ الِ ِورِ عِ سِ مِ ِانِ يِ ن ِ الب ِ كِ ِِدِ صِ ن ِوِ 

ِمِ مِ الِ ِدِ شِ حِ ِدِ قِ ِطانِ يِ الشِ ِفِ الِ حِ تِ ف ِ 

বাইতুল মাকমেস আমাদের িাকদি, সুতরাং মহ বনু্ধ!  

এদসা কতণদবযর খামতদর একতাবদ্ধ হই! 

ইবমলদসর জারজ সন্তাদনরা মজাট মবদধদি,  

সীসাঢালা প্রাচীদরর নযায় তাদের প্রমতহত কমর! 

***** ***** 

 

ِدِ هيِ الشِ ِرِ ث ِ أ ِِفِ تِ اق ِ وِ ِكِ حِ ال ِسِ ِلِ مِ حِ ا

ِيدِ رِ الوِ ِفِ زِ ن ِ ِنِ إ ِِمِ الدِ يِبِ نِ دِ مِ ت ِوِ 

ِدِ هوِ اليِ ِهِ جِ وِ ِيِ فِ ِنِ يِ دِ حِ تِ مِ ِفِ طِ صِ نِ 

يدِ جِ مِ  الِحِ تِ اِالفِ هِ اِبِ نِ ت ِ هِ جِ وِ ِسِ دِ القِ   

অস্ত্র হাদত নাও, শহীদের পোঙ্ক অনুসরর্ কর!  

আমার রক্ত মনঃদশষ হদয় মেদল তুমম রক্ত োও! 

আমরা ইহুেীদের মমাকাদবলায় ঐকযবদ্ধ হদবা!  

বাইতুল মাকমেস আমাদের েন্তবয, মসখাদনই হদব মহা মবজয়। 



 

 

 

***** ***** 

 

الحِ الصِ وِ ِيِ آخِ يِالتِ اعِ دِ ِيِ خِ أ ِِبِ اوِ جِ   

ِيالحِ مِ ِانِ فتِ ِلِ ىِكِ اوِ عِ دِ ِذِ بِ انِ وِ 

ِياحِ رِ جِ ِتِ ف ِزِ ن ِ ِنِ إ ِوِ ِمِ ركِ ث ِوِ أ ِِايِ مِ دِ بِ 

يحِ ال ِسِ ِلِ مِ احِ ِفِ اًلِدِ نِ جِ مِ ِتِ طِ قِ اِسِ ذِ إِ فِ 

বনু্ধ! ঐকয ও কলযাদর্র প্রমত আহ্বানকারীর িাদক সাো োও,  

অননকয ও মিতনা সৃমিকারীদক বজণন কর। 

আমার ক্ষত মেদহর রক্ত মনঃদশষ হদয় মেদলও আমম মতামাদেরদকই এমেদয় রাখদবা।  

আমার মনথর মেহ যখন েূলুমিত হদব, তখন তুমম আমার অস্ত্র তুদল মনও! 

***** ***** 

 

শাইখ আবু্দল্লাহ আজ্জাম (রহঃ) এর বার্ী : 

ইমতহাস কলদমর কামলদত রমচত হয় না, ইমতহাস রমচত হয় উম্মাহর সন্তানদের রক্ত 

মেদয়। তাাঁদের তযাদের মবমনমদয় উম্মাহ েুমনয়ার বুদক অমধমিত হয়, আেশণ পুনজণীবন 

লাে কদর; মবশ্বাদসর মবজয় হয়। 

 

শাইখ উসামা মবন লাদেন (রহঃ) এর বার্ী : 

আল্লাহর মমদহরবামনদত সামমগ্রকোদব আমাদের চলমান অবস্থা খুবই সদন্তাষজনক। 

আলহামেুমলল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরদক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর 

মনদেণমশত  পদথ চলার তাওমিক মেদয়দিন। সহীহাইদন বমর্ণত হদয়দি- 



 

 

 

(قتلمث أغزو فأ   ،قتلمث أغزو فأ   ،قتلأن أغزو فأ   دت  والذي نفس حممد بيده لود  )

অথণঃ মসই সত্ত্বার কসম, যার হাদত মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম) প্রার্! 

আমম চাই ময, আমম যুদ্ধ কমর অতঃপর মনহত হই, আবার যুদ্ধ কমর এবং মনহত হই, 

আবার যুদ্ধ কমর এবং মনহত হই। 

শাহাোদতর তামান্না করদিন মসই রাসূল, যার পূবণাপর সকল গুনাহ মাি কদর মেওয়া 

হদয়দি। মযমন সৃমির মসরা, মযমন মকয়ামদতর মেন উম্মদতর নাজাদতর জনয সুপামরশ 

করদবন। সুতরাং োবুন! েেীরোদব মচন্তা করুন! শাহাোত কতবে মযণাো ও 

মসৌোদেযর মবষয় হদল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বারবার তা 

কামনা করদত পাদরন। 

যার উপর ওমহ নামযল হয় মসই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম এই কথাগুদলা 

বদল মনদজর বরকতময় ইহকালীন জীবদনর ইমত টানদত চাদেন। জীবদনর পমরবদতণ 

শাহাোদতর মযণাো কামনা করদিন। সুতরাং োেযবান তাাঁরা, যাদেরদক আল্লাহ শহীে 

মহদসদব কবুল কদরদিন। মোয়া কমর আল্লাহ মযন আমাদেরদক তাাঁর দ্বীদনর সাহাযযকারী 

মহদসদব কবুল কদরন, শাহাোত নসীব কদরন এবং পৃি প্রেশণন মথদক মহিজত কদরন। 

 

ِاحِ يِ الرِ ِجِ وِ اِهِ هِ عِ وِ رِ ِمِ زِ هِ ي ِ ِاتِ ظِ لحِ الِ ِنِ ع ِمِ ضِ بِ 

ِاحِ نِ الجِ ِوصِ صِ قِ مِ ِرِ قِ الصِ ِلِ ثِ مِ ِانِ دِ مِ اِحِ هِ يِبِ وِ هِ ي ِ 

ِيِ احِ وِ الن ِ ِرِ مِ غِ ِدِ قِ ِفِ صِ القِ ىِوِ دِ الرِ ِمِ حِ تِ اِاق ِ مِ ِدِ عِ ب ِ ِنِ مِ 

ِيِ احِ رِ جِ ِتِ أِ كِ تِ ان ِ ،ِفِ ع افِ الرِ ِهِ حِ رِ جِ ِمِ ث ِل ِأ ِِتِ وِ ن ِ حِ فِ 

ِيِ احِ رِ يِوِ حِ وِ اِرِ ي ِِتِ لِ قِ ف ِ ِوعِ مِ يِالدِ دِ ىِخِ لِ عِ ِتِ مِ هِ وِ 

ِ هِ  ِواحِ اِالرِ ذِ هِ ِنِ عِ ِتِ لِ دِ عِ اِوِ نِ وب ِ لِ ق ِ ِتِ مِ حِ ِرِ ال 



 

 

 

ِيِ احِ رِ تِ اقِ ب ِِ،يئًاِبِ ازِ ج ىِهِ م سِ  الِلِ طِ يِالبِ نِ ابِ جِ أِ فِ 

ِيِ احِ ي ِتِ ر ىِارِ الحِ ِكِ راتِ بِ يِعِ فِ ِسِ ي ِل ِِكِ عِ وِ مِ دِ ِفِ كِ فِ كِ 

يِ حِ ال ِسِ ِلِ مِ احِ فِ ِ،هحب تِ مِ ِتِ قِ دِ صِ ِنِ إ ِِلِ ي ِبِ اِسِ ذِ هِ   

মলাকালয় যখন মবামার আঘাদত ক্ষত-মবক্ষত, মৃতুযর থাবা যখন সবণত্র মবেৃত, 

তখন কদয়ক মুহূদতণর পাল্টা যুদদ্ধ হামোন িানাকাটা পামখর নযায় মবধ্বে হয়। 

যখন রক্তস্নাত মচহারায় চুম্বন করার জনয মাথা মনচু করলাম তখন আমার ক্ষত মথদক 

রক্তক্ষরর্ শুরু হদলা। 

আমার কদপাদল অশ্রু েমেদয় পেল। আমম আতণনাে কদর উঠলাম, মকাথায় মেল আমার 

মানমসক শামন্ত! 

মহ আমার মন! আমার জনয মতামার একটুও মায়া হয় না! তুমম মক আমাদক সমরদয় 

মনদত পার না! 

কািদনর কাপদে শাময়ত মেহ মতরস্কার কদর বদল উঠল, মতামার আতণমচৎকার আর 

মচাদখর পামনদত আমার প্রশামন্ত আসদব না, 

যমে মতামার অন্তদর এই আেদশণর োদলাবাসা মথদক থাদক তাহদল আমার অস্ত্রমট হাদত 

তুদল নাও! 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

وآله وصحبه ومن وااله ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،واحلمد هلل ،بسم اهلل

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লামহ ওয়া বারাকাতুহ। 

ইো মিল “ইসলামী বসন্ত” মশদরানাদম মসমরজ আদলাচনা অবযাহত রাখদবা। মকন্তু যারা 

ধধযণ ও অমবচলতার অননয েৃিান্ত স্থাপন কদরদিন, সবণাবস্থায় দ্বীনদক আাঁকদে থাকার 



 

 

 

েীক্ষা মেদয়দিন, দ্বীনদক েুমনয়ার উপর প্রাধানয মেদয়দিন, মজহাে ও োওয়াহ’র অঙ্গদন 

অসামানয অবোন মরদখদিন অতঃপর মহান প্রেুর সামন্নদধয চদল মেদিন, তাদের জীবন 

ও কমণতৎপরতা মনদয় আদলাচনার স্বাদথণ মসমরজ আদলাচনায় একটু মবরমত মনদত হদে। 

আল্লাহ তাাঁদের উপর রহম করুন, তাাঁদের কবুল করুন এবং আমাদেরদক তাাঁদের পোঙ্ক 

অনুসরর্ কদর জান্নাদতর পদথ পমরচামলত করুন। 

শাইখ আদনায়ার আল-আওলাকী (রহঃ) এর বার্ী : 

শাহাোত বৃক্ষতুলয, যাদত িল উৎপন্ন হয়, পমরপক্ক হয় অতঃপর চয়দনাপদযােী হয়। 
আল্লাহর মুমমন বান্দাের্ও অনুরূপ কদয়কমট ধাপ অমতক্রম কদর অবদশদষ শহীে 

মহদসদব আল্লাহর সামদন হামজর হওয়ার পযণাদয় মপৌঁিান। আল্লাহ তা‘আলা বদলন-  

َذ م ْنك ْم ش َهَداءَ } {َويَ تَّخ 

“আর মতমন মতামাদের মকিু মলাকদক শহীে মহসাদব গ্রহর্ করদত চান”। 

আল্লাহ যাদক শহীে মহদসদব কবুল কদরন মস মযণাোর উচ্চাসদন অমধমিত হয় এবং 

আল্লাহর মবদশষ করুর্ায় মসক্ত হয়। তাই শাহাোত লাদে ধনয হদত যথাযথ মশক্ষা ও 

প্রস্তুমত গ্রহর্ করা প্রদতযক মুসমলদমর একান্ত কতণবয। 

মনঃসদন্দদহ শাহাোত আল্লাহর মবদশষ অনুগ্রহ ও োন। মমাদটও এমট ‘সব হারাদনার’ 

সমাথণক নয়। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহমর (হামিজাহুল্লাহ) :  

আজ যাদের আদলাচনা করদবা তাাঁদের একজন হদলন আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে 

উমর রহঃ। যুদদ্ধর ময়োদন সমু্মখ সমদর তার মৃতুয হয়মন। কিসাধয জীবন যাপন, 

অমবরত মরবাদত মনদয়ামজত থাকা এবং সুমচমকৎসার অোব মিল তাাঁর মৃতুযর বামহযক 

কারর্। মৃতুযর পূবণ পযণন্ত শত বনু্ধর অমতক্রম কদর ইসলামী ইমতহাদসর সবদচদয় বে 



 

 

 

যুদদ্ধর ময়োদন মুজামহেেদর্র মনতৃত্ব মেদয় মেদিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম 

বদলন-  

قال: إن شهداء  ،يا رسول اهلل من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد :فيكم؟ قالواون الشهيد د  ما تع  )
فمن هم يا رسول اهلل؟ قال: من قتل يف سبيل اهلل فهو شهيد ومن مات يف  :قالوا ،ا لقليلأميت إذ  

(سبيل اهلل فهو شهيد ومن مات يف الطاعون فهو شهيد ومن مات يف البطن فهو شهيد

অথণঃ মতামারা কাদক শহীে মদন কর? তাাঁরা বলদলন, মহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর 

রাোয় মনহত বযমক্ত শহীে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম বলদলন, তদব মতা 

আমার উম্মদতর মাদে শহীদের সংখযা খুবই কম হদয় যাদব! তাাঁরা বলদলন, মহ আল্লাহর 

রাসূল! তাহদল শহীে কারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম বলদলন, আল্লাহর 

রাোয় মনহত বযমক্ত শহীে, আল্লাহর রাোয় মৃতুযবরর্কারী শহীে, মহামারীদত 

মৃতুযবরর্কারী শহীে এবং মপদটর পীোয় মৃতুযবরর্কারী শহীে। (সমহহ মুসমলম- 

৩৫৪৬) 

ইবদন মমকসাম বদলন, ‘আমম সাক্ষয মেমে, এই হােীদস আরও রদয়দি- شهيد والغريق  

পামনদত িুদব মৃতুযবরর্কারী শহীে’।  

সুতরাং আশা কমর, আল্লাহ আমমরুল মুমমনীনদক শাহাোদতর মযণাো ও প্রমতোন মথদক 

মাহরুম করদবন না। মতমন মিদলন মুসমলম ও মুজামহেেদর্র পমথকৃৎ। মতমন মিদলন 

স্বাধীনদচতা মানুদষর আেশণ। অহংকারীদের সীমালঙ্ঘন ও িাসাে সৃমিকারীদের 

বাোবামের মবরুদদ্ধ জীবনের মসনা টান কদর লদে মেদিন। 

 

শাইখ আবু কাতাোহ আল-মিমলমেমনর বার্ী : 

মহ আমার দ্বীমন োইের্! সালাম জানামে মুমমন ও মুজামহেের্দক, যারা মুসমলমমবশ্ব ও 

তার সীমানা রক্ষায় এবং দ্বীন কাদয়দমর জনয সবণত্র তৎপর রদয়দিন। প্রীমত ও 



 

 

 

োদলাবাসা বযক্ত করমি আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে ওমদরর প্রমত। আল্লাহ তাাঁদক 

মযণাোর উচ্চ মশখদর মপৌঁদি মেন। তাদক মানবজামতর জনয হুজ্জত বামনদয় মেন। আমীন! 

তাাঁদক মমাবারকবাে জানাই, কারর্ আল্লাহ তাদক এই মহান কদমণর জনয মনবণাচন 

কদরদিন। মমাবারকবাে জানাই মুজামহে োইের্দক, যারা তাাঁর মেকমনদেণশনা মমদন 

চলদিন এবং তাাঁদক বাইআত মেদয়দিন। তাাঁদের সকদলর জনয রইল আন্তমরক 

মমাবারকবাে ও োদলাবাসা। আল্লাহ সাক্ষী, আমার অমেবযমক্তর মপিদন তাাঁদের সাক্ষাৎ 

লাে, তাাঁদের হাদত হাত রাখা ও তাাঁদেরদক বুদক জমেদয় মিাাঁয়া িাো অনয মকাদনা 

মপ্ররর্া আমার মাদে কাজ করদি না। 

আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমর ধধযণ ও অমবচলতার সাদথ কমমউমনিদের 

মবরুদদ্ধ যুদ্ধ কদরদিন, তারপর কদরদিন কু্রদসিারদের মবরুদদ্ধ। মতমন তার সুেৃঢ় 

ঈমাদনর মাধযদম মুমমদনর সামদন পামথণব জেদতর হীনতা, েীনতা ও মূলযহীনতার এক 

স্বে প্রমতেমব এদকাঁদিন। 

আমম মযন তাাঁদক মেখমি মতমন উক্ত আয়াদতর মাধযদম অনুপ্রামর্ত হদেন-  

{َواَل َتَ ن وا َواَل ََتْزَن وا َوأَنْ ت م  اْْلَْعَلْوَن إ ْن ك ْنت ْم م ْؤم ن يَ }

অথণঃ মতামরা হীনমনয হদয়া না, মচন্তা কদরা না, মতামরাই মবজয়ী হদব, যমে মতামরা 

ঈমানোর হদয় থাক। 

 

শাইখ আবু ইয়াহইয়া মলমব (রহঃ) এর বার্ী : 

আমরা আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক দ্বযথণহীনোদব জানামে ময, আমরা 

আমাদের প্রুমতশ্রুমতদত অমবচল রদয়মি, আমরা আমাদের মানহাজ আাঁকদে আমি। 

সুসংবাে গ্রহর্ করুন! আল্লাহ আপনাদক সাহাযয করদবন। 

আরও সুসংবাে গ্রহর্ করুন! আল্লাহ আপনাদক পৃমথবীর বুদক অমধকতর কতৃণত্ব োন 

কদরদিন। আপমন যা হামরদয়দিন, উম্মাহর প্রামির তুলনায় তা মতমন মকিুই নয়। 



 

 

 

আল্লাহর মমদহরবামন মুমমনের্ আপনাদক যারপরনাই োদলাবাদসন। েেীর রজনীদত 

আপনার সিলতার জনয মোয়া কদরন। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

েুমনয়ার মবত্ত-ধবেব মমাল্লা উমদরর (রহঃ) হাদতর নাোদলই মিল। মতমন তা মেদে 

মিদলদিন। আল্লাহর উপর েরসা মরদখ মজহাদের পদথ এমেদয় মেদিন। অবদশদষ 

আিোমনোদনর অমত সাধারর্ এক বামেদত তাাঁর মৃতুয হয়। েুমনয়া তাাঁদক বেলাদত 

পাদরমন, মতমন েুমনয়াদক বেদল মেদয়দিন। তাাঁর এবং তাাঁর জানবাজ মুজামহেেদর্র 

ইস্পাত কমঠন প্রমতদরাদধর মুদখ আদমমরকা পরাজদয়র গ্লামন মনদয় আিোমনোন মথদক 

পাততামে গুটাদত বাধয হয়। তাদের স্থানীয় মোসররা এখন চরম পমরর্মত মোদের শঙ্কা 

মনদয় মেনামতপাত করদি।  

মমাল্লা মুহাম্মে উমর আরও প্রমার্ কদরদিন ময, এই উম্মদতর মাদে সবণোই এমন মকিু 

মলাক থাদকন, যারা আল্লাহর উক্ত বার্ীর বােব নমুনা- 

ن ْه ْم َمْن يَ ْنَتظ ر  } ن ْه ْم َمْن َقَضى ََنَْبه  َوم  ل وا  م َن اْلم ْؤم ن َي ر َجاٌل َصَدق وا َما َعاَهد وا اللََّه َعَلْيه  َفم  َوَما َبدَّ
{تَ ْبد يال  

অথণ: মুমমনদের মদধয কতক আল্লাহর সাদথ কৃত ওয়াো পূর্ণ কদরদি। তাদের মকউ 

মকউ মৃতুযবরর্ কদরদি এবং মকউ মকউ প্রতীক্ষা করদি। তাাঁরা তাাঁদের সংকল্প মমাদটই 

পমরবতণন কদরমন।  -সূরা আহযাব, আয়াত-২৩ 

এরা মসই সকল মলাক, যারা ঈমান, স্বেতা ও নযায়-মনিার মাধযদম রাজদত্বর মমাহ ও 

আমধপদত্বর মিতনা মথদক মনদজদেরদক রক্ষা করদব। মমাল্লা উমর ও তাাঁর জানবাজ 

মুজামহেের্ আল্লাহর পদথ েুমনয়ার মবলামসতা মবসজণন মেদয়দিন, িদল তাাঁরা লাে 

কদরদিন সারা েুমনয়ার মনপীমেত মুমমন-মুসলমাদনর মোয়া ও োদলাবাসা। তারপর 

আল্লাহ তাাঁদের মাধযদম শত্রুদক শাদয়ো কদরদিন ও মুজামহেের্দক মবজয় মেদয়দিন। 



 

 

 

আল্লাহ তা‘আলা বদলন- 

ْبت ْم أَْن َتْدخ ل وا اْْلَنََّة } َوَلمَّا يَْأت ك ْم َمَثل  الَّذ يَن َخَلْوا م ْن قَ ْبل ك ْم َمسَّت ْه م  اْلَبْأَساء  َوالضَّرَّاء  أَْم َحس 
{َوز ْلز ل وا َحَّتَّ يَ ق وَل الرَّس ول  َوالَّذ يَن َآَمن وا َمَعه  َمََّت َنْصر  اللَّه  َأاَل إ نَّ َنْصَر اللَّه  َقر يبٌ 

অথণ : মতামার মক এই ধারর্া কর ময, মতামার জান্নাদত চদল যাদব অথচ মস মলাকদের 

অবস্থা অমতক্রম করমন, যারা মতামাদের পূদবণ অতীত হদয়দি। তাাঁদের উপর এদসদি 

মবপে ও কি। আর এমমনোদব মশহমরত হদত হদয়দি, যাদত নবী ও তাাঁর প্রমত যারা 

ঈমান এদনমিল তাাঁদেরদক পযণন্ত একথা বলদত হদয়দি ময, কখন আসদব আল্লাহর 

সাহাযয! মতামরা মশাদন নাও, আল্লাহর সাহাযয এদকবাদরই মনকটবতণী। -সূরা বাকারা, 

আয়াত-২১৪ 

 

শাইখ উসামা মবন লাদেন (রহঃ) এর বার্ী : 

োইদের উমচৎ েল ও েদলর মনতৃবদেণর মাধযদম প্রতামরত ও মবভ্রান্ত না হওয়া। 

সাইয়াি মিল মুজামহেেদর্র উচুাঁ সামরর মনতা। তার েদলর নাম মিল ‘আল ইমত্তহােুল 

ইসলামী’। তার আনুেদতযর মকাদনা ত্রুমট মিল না। মকন্তু েুমনয়ার মমাদহ পদে 

মুসলমানদের মবপদক্ষ আদমমরকার সাদথ হাত মমমলদয়দি। হােীদসর োষায় এমট ‘আল 

কুিরুল বাওয়াহ’ বা প্রকাশয কুির। 

আর আহমে শাহ মাসউে ইমারদত ইসলামী আিোমনোদনর পতন ঘটাদনার বাসনা 

মনদয় ইউদরামপয়ান পালণাদমদে মযাে মেদয়মিল। তারপদরও নামক মকউ মকউ তাদক 

শহীে মদন কদর। যমে আিোন মনতৃদত্ব গুমট কতক মবচুযমত হদয়ও থাদক তদব আল্লাহর 

রহমদত আরও অদনদকই মনিার সাদথ োওয়াহ ও মজহাদের পদথ অটল রদয়দিন। 

তাদের কদয়কজন হদলন, শাইখ ইউনুস খাদলস (রহঃ), শাইখ জালালুমিন হাক্কানী। 

তাদের উেয়ই আিোমনোদন আদমমরকার মবরুদদ্ধ মজহাে িরজ হওয়ার িদতায়া 

প্রোন কদরদিন এবং স্বশরীদর মজহাে কদরদিন। মোটা েুমনয়ার মানুষ মমাল্লা উমরদক 

(রহঃ) আন্তজণামতক কুিমর শমক্তর মবরুদদ্ধ লেদত মেদখদি। মবশ্ববাসী আরও মেদখদি, 



 

 

 

আরব মুহামজরের্দক আদমমরকার হাদত তুদল মেওয়ার শত চাপ উদপক্ষা কদর মতমন 

মকোদব শরীয়দতর উপর অমবচল মিদলন। দ্বীন রক্ষায় ইমারাহ তযাে কদরদিন; েমে 

রক্ষার জনয দ্বীন তযাে কদরনমন। শরীয়ত ও দ্বীদনর জনয তাাঁর এই অসাধারর্ তযাে তাাঁর 

মহান বযমক্তদত্বর সাক্ষর বহন করদি। 

মুসমলম ও মুনামিক শাসদকর মাদে এই হদলা পাথণকয। মুসমলম দ্বীদনর স্বাদথণ রাজত্ব 

মবসজণন মেদত মমাদটও মদ্বধা কদর না, আর মুনামিক েমে রক্ষায় দ্বীন মবসজণন মেদত 

কুিাদবাধ কদর না। এমট মূলত ঈমান ও কুিদরর পাথণকয। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) :  

শাইখ উসামাদক আদমমরকার হাদত তুদল মেওয়ার জনয সারা মবদশ্বর পক্ষ মথদক 

ইমারদত ইসলামী’র উপর বযপক চাপ প্রদয়াে করা হদয়মিল। মসৌমে এবং আদমমরকার 

আরব মমত্ররা মচিার মকাদনা ত্রুমট কদরমন। স্বয়ং মসৌমের বােশাহ তুমকণ আল িয়সাল 

কান্দাহার এদসমিল শাইখ উসামা এবং তাাঁর সঙ্গীের্দক মনওয়ার জনয, সাদথ এদনমিল 

মে এক মবমান। আমমরুল মুমমনীদনর সাদথ সাক্ষাৎ কদর তুমকণ বলল, ‘আপমন মতা 

উসামাদক হোন্তর করদবন বদল প্রমতশ্রুমত মেদয়মিদলন, এখন প্রমতশ্রুমত পূরদর্র সময় 

হদয়দি। তাদক আমাদের হাদত তুদল মেন’। উক্ত বক্তবয আমমরুল মুমমনীদনর কাদি 

খুবই অবমাননাকর মদন হদলা। মতমন তুমকণদক বলদলন, ‘আমিকায় ঘমটত একমট মবষয় 

মনদয় শাইখ উসামা ও আদমমরকার মাদে মবদরাধ হদয়মিল। এটা মতা আপনার বযাপার 

না। আপমন এখাদন এই মমশন মনদয় মকন আসদবন? আপনার মপতৃপুরুষ সাহাবাদয় 

মকরাম রাঃ েুমনয়াবাসীদক ইজ্জদতর মজদন্দেী যাপদনর মশক্ষা মেদয় মেদিন, আর আপমন 

মকনা অদমমরকার স্বাদথণ কাজ করদত এদসদিন!’ 

এই আদলাচনার েুইমেন পর মসৌমে সরকার ইমারদত ইসলামী’র সাদথ কুটননমতক 

সম্পকণ মিন্ন কদর। তদব এর কারদর্ ইমারদত ইসলামী মনদজর মসদ্ধাদন্ত মবনু্দমাত্রও 

পমরবতণন আদনমন।  



 

 

 

উদল্লখয, ইমারদত ইসলামী আিোমনোনদক স্বীকৃমত োনকারী মাত্র মতনমট রাদির মদধয 

মসৌমে মিল অনযতম।  

মহ মুসমলম জামত! মজদন রাখুন, বতণমান সমদয়র মুজামহে মনতৃবৃদন্দর মধয মথদক যারা 

মমাল্লা উমরদক (রহঃ) বাইআত মেদয়দিন, তাাঁদের কদয়কজন হদলন- শাইখ উসামা,  

আবু মুহাম্মে তুমকণোনী, বাইতুল্লাহ মমহসুে, আবু মুসআব জারকােী, আবু হামজা 

মুহামজর, মুখতার আবু জুবাদয়র ও আবু বাসীর নাদসর আল ওয়াহশী প্রমূখ। উনারা 

িাোও অগ্রোমী সতযবােী আরও অদনদকই। 

বলাই বাহুলয, শাইখ উসামার হাদত বাইআত প্রোনকারীের্ আমমরুল মুমমনীনদক 

বাইআত প্রোনকারী বদল ের্য হদব। সুতরাং জামাআতুল মজহাে উক্ত বাইআদতর 

আওতাধীন। শাইখ আবু হামজা মুহামজর ‘জামাআতুল মজহাে’র সাদথই সমৃ্পক্ত। আল-

কায়োর সকল শাখা-প্রশাখাও উক্ত বাইআদতর অন্তেুণক্ত। মতমমন োওলাতুল ইরাক 

আল ইসলামময়া আল-কায়োর শাখা। মমাটকথা, শাইখ উসামাদক বাইআত োনকারী 

প্রদতযকর জনয মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক আমমদর আজম মহদসদব মানয করা আবশযক। 

এখন উক্ত বাইআতদক যারা অস্বীকার করদব, তারা অপরাধী বদল ের্য হদব। মযমন 

বােোেীর েল। তারা আমৃতুয আনুেদতযর প্রমতশ্রুমত মেদয় তা েঙ্গ কদরদি। আমরা 

তাদেরদক তাওবার প্রমত আহ্বান জানামে। শাইখ আবু হামজা মুহামজর আমমরুল 

মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর বাইআতদক মখলািদতর বাইআত মবদবচনা করদতন। 

তাাঁর মবদবচনায় উক্ত বাইআত অস্বীকারকারী বযামেচারী ও মেযপানকারীর মচদয়ও বে 

গুনাহোর। 

শাইখ আমতয়যা (রহঃ) ৩রা আেস্ট ২০০৬ ইং তামরদখ আবু হামজা মুহামজদরর কাদি 

একমট পত্র মপ্ররর্ কদরন। মসখাদন মতমন শাইখ আবু হামজা মুহামজদরর এক বক্তদবযর 

প্রমতবাে কদরন। শাইখ আবু হামজা মনমেণি একমট েদলর মক্ষদত্র বদলমিদলন ময, “ঐকয 

মথদক মবমেন্ন হদয় তারা মজনা ও মেপাদনর মচদয়ও গুরুতর পাদপ মলি হদয়দি”। এ 

প্রসদঙ্গ শাইখ আমতয়যা তাদক মলদখন ““তারা মজনা ও মেপাদনর মচদয়ও গুরুতর  

কমবরা গুনাদহ মলি হদয়দি” আপনার উক্ত বক্তদবযর সাদথ আমম একমত নই। আমম 

একজন তামলবুল ইলম। তদব মলাদকরা মযদহতু আমাদক শাইখ মদন কদর এবং মবমেন্ন 



 

 

 

মক্ষদত্র আমার মেকমনদেণশনা চায়, তাই আপনার েুল শুধদর মেওয়া আমার োময়ত্ব। 

আমম মদন কমর, আপনার বক্তবযমট সমঠক নয়। এখাদন শরীয়দতর মবধান বর্ণনায় অদনক 

কদঠারতা করা হদয়দি। হয়দতা পমরমস্থমতর নাজুকতা আপনাদক এতটা কদঠার হদত 

বাধয কদরদি, আপনার কাদি হয়দতা মকাদনা যুমক্তও মথদক থাকদব। তদব উত্তম হদলা, 

আমরা মধযপন্থা অবলম্বন করব, োরসাময রক্ষা করব। তাই আমম মদন কমর, আপনার 

বক্তদবয মকিুটা অমতরঞ্জন রদয়দি। এমট এমন মাসআলা যা মনদয় আমরা সুেৃঢ়োদব মকিু 

বলদত পামর না। কারর্ এমট শরীয়ত কতৃণক মনধণামরত িরজ বা হারাদমর েদর পদে 

না। সুতরাং শরীয়দতর েৃমিদত আমরা এদক কমবরা গুনাহ বলদত পামর না। আমাদের 

মকাদনা শাইখ এমন বদলদিন বদল আমার জানা মনই। আমাদের মুজামহে মনতৃবৃন্দও 

এমনমট বদলন না। اعلم وهللا  

তদব আমরা উক্ত ঐদকযর প্রমত মলাদেরদক আহ্বান জানাই। আমাদের এবং এই জামতর 

কলযার্ এদতই মনমহত। মানবীয় েূবণলতা কমদবমশ সকদলর মদধযই আদি। তদব শাইখ 

উসামা গ্রহর্দযােযতা, প্রমসমদ্ধ, জ্ঞানেেীরতা, মনতৃত্বগুর্ এবং মবশ্বেতাসহ আরও অদনক 

ধবমশদি মমিত হওয়ায় তাাঁর পতাকাতদল সমদবত হদয় ঐকযবদ্ধ হওয়া অদনক সহজ 

হদব। আমাদের ধারর্া, এসকল গুর্াবলী অনযদের তুলনায় শাইদখর মদধয অদনক মবমশ 

রদয়দি। 

তাই আমরা শাইখ উসামার পতাকাতদল সমদবত হওয়াদক মুোহাব মদন কমর। উক্ত 

ঐদকযর গুরুত্ব সম্পদকণ আমাদের হাদত ময সকল েমলল-প্রমার্ রদয়দি তা মুোহাব 

হওয়ার প্রমার্ বহন কদর। আমরা মনমিত কদর বলদত পামর না ময, এমট িরজ। এও 

বলদত পামর না ময, আমাদের সাদথ ঐকযবদ্ধ না হওয়া কমবরা গুনাহ বা মজনায় মলি 

হওয়ার সমপযণাদয়র গুনাহ”। 

শাইখ আবু হামজা মুহামজর (রহঃ) এর বক্তদবযর আসল কারর্ মিল বাইআত মেওয়ার 

পর তা েঙ্গ করার মেমত্তদত। আল-কাদয়ো বা মজমলদস শুরায় মযােোন না করার 

মেমত্তদত নয়। 



 

 

 

এ প্রসদঙ্গ ১লা মসদেম্বর ২০০৬ ইং তামরদখ শাইখ আমতয়যার কাদি শাইখ মুহামজদরর 

পত্র মপৌঁদি। মতমন তাদত মলদখন, “আমম যা বদলমি তা বুদে-মশাদনই বদলমি, মকাদনা 

সদন্দদহর বশবতণী হদয় বমলমন। জামাআহ আাঁকদে থাকার বযাপাদর মুসলমানদের ঐকযই 

আমার বক্তদবযর পদক্ষ প্রমার্ মহদসদব যদথি। মবদশষত বতণমান সংকটময় পমরমস্থমতদত, 

যখন শত্রুরা আমাদের উপর চারমেক মথদক হামলা করদি। মুজামহেেদর্র মজমলদশ 

শূরা প্রমতিা লাদের পর উক্ত েলমটর মবদেে সৃমি এবং জামাআহ মথদক মবমেন্ন হদয় 

যাওয়া মকিুদতই গ্রহর্দযােয নয়। 

অমধকন্তু তারা এখন এমন সব মলাকদের সাদথ মযৌথ মববৃমত প্রোন করদি, যারা 

ঈমাদনর মচদয় কুিদরর মবমশ ঘমনি। আর কমবরা গুনাহ সংক্রান্ত বক্তবযমট আমার 

একার নয়, বরং ময েদলর মবরুদদ্ধ উক্ত বক্তবয প্রদযাজয তাদের মতও এমটই। তারা 

মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক আমমরুল মুমমনীন বদল জানদতা। তাদের মকউই একথা বদলমন 

ময, মতমন অমুসমলম, তাগুত এবং মতমন শরীয়ত বমহেূণতোদব রাষ্ট্র পমরচালনা কদরদিন। 

মসই সাদথ তারা বাহযত আমমরুল মুমমনীদনর বাইআতদক মুসলমানদের জনয অপমরহাযণ 

মদন করদতা। মকন্তু আমরা যখন তাদের কদি মেলাম এবং তারা বুেদত পারদলা ময, 

তাদেরদক এখন আমাদের অনুেত হদত হদব এবং তারা আরও জানদত পারদলা ময, 

আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমর শাইখ উসামাদক আরব শাখার োময়ত্বোর অপণন 

কদরদিন, তখন তারা বলদত শুরু করদলা, ‘আমমরুল মুমমনীদনর আনুেতয করা 

আমাদের জনয আবশযক নয়’। এসদবর সাক্ষী আমম মনদজ। আমমরুল মুমমনীদনর মিদল, 

মমাল্লা োেুল্লাহ (রহঃ) সহ আরও যারা উক্ত আদলাচনায় উপমস্থত মিদলন, তারা 

মনদজদের মবমেন্ন বক্তদবয মবষয়মটর মবোমরত মববরর্ মেদয়দিন। মকাদনা মকাদনা আহদল 

ইলদমর পক্ষ মথদক মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর বাইআত আবশযক না হওয়ার বক্তবয পাওয়া 

মেদলও তার প্রমামর্ক মকাদনা মেমত্ত মনই”। 

তারপর মতমন প্রমার্ মহদসদব ইবদন আবেুল বার (রহঃ), কুরতুবী এবং ইমাম নববীর 

মকিু োষয মপশ কদরন। 



 

 

 

মতমন আরও বদলন, “আমাদের কাদরা-ই অজনা নয় ময, তারা মুসলমানদেরদক েূবণল 

কদর মেদত চায়। আমমরুল মুমমনীদনর বাইআত েঙ্গ কদর মনদজ খলীিা হদত চায়। 

একই সমদয় তারা আমমরুল মুমমনীদনর মনতৃত্ব স্বীকারও কদর। সুতরাং তাদের হুকুম 

মক হদব তা আপনার (শাইখ আমতয়যা) অজানা থাকার কথা নয়”। 

মতমন আরও বদলন, “আদলাচনা আর েীঘণ করদত চাই না। আমম মকবল সদন্দহ 

অবসাদনর মচিা কদরমি। আবারও বলমি, আমম যা বদলমি তা মজদন-বুদেই বদলমি। 

এখাদন আমরা বাইআদত সুেরার কথা বলমি না। বাইআদত কুবরার কথা বলমি। তদব 

হযা, এমনও মকউ থাকদত পদর, ময ঐদকযর খামতদর বাইআদত সুেরা প্রোন কদর 

আমাদের সাদথ থাকদব”। 

উক্ত আদলাচনা মথদক শাইখ আবু হামজা মুহামজর (রহঃ) সম্পদকণ আমরা যা জানদত 

পারলাম, তার কদয়কমট হদে- 

 আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে ওমদরর বাইআতদক মতমন মখলািদতর 

বাইআত ের্য কদরন।  

 উক্ত বাইআত মমদন মনওয়ার পর যারা তা অস্বীকার করদব তাদেরদক মতমন 

মেযপ ও মজনাকারীর মচদয় গুরুতর পাপী মবদবচনা কদরন। 

 োওলার আত্মপ্রকাদশর পূদবণ মতমন ইরাদক মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর পদক্ষ 

বাইআত তথা বাইআদত আম্মাহ গ্রহর্ করদতন। 

সুতরাং আবু হামজা আল মুহামজদরর োষযমদত বােোেী ও তার অনুসারীরা বযমেচারী 

ও মেযদপর মচদয়ও বে পাপী। উক্ত আদলাচনা মথদক আমরা আরও জানদত পামর ময, 

বােোেী ও তার অনুসারীরা আবু হামজা (রহঃ) এর মবরুদদ্ধ মমথযা মপ্রাপাোন্ডা 

চামলদয়মিল। তারা প্রচার কদরমিল ময, মতমন শাইখ উসামা ও মমাল্লা উমর (রহঃ) এর 

বাইআত েঙ্গ কদরদিন।  ১৭ই জুমাোল উলা, ১৪২৭ ইং তামরদখ অথণাৎ োওলাতুল 

ইরাক আল-ইসলামময়া প্রমতিার প্রায় পাাঁচ মাস পূদবণ শাইখ আবু হামজার একমট বক্তবয 

প্রচামরত হয়। তাদত মতমন বদলন, “আমার বনু্ধের্! মজদন রাখুন! আল্লাহ তা‘আলা 

একজন আমমর মনযুক্ত কদরদিন, এর মাধযদম আমমরদক মমহমামিত কদরদিন এবং 



 

 

 

আপনাদেরদক পরীক্ষা কদরদিন। তাাঁর মনতৃদত্ব মুজামহেের্ মনদজদের অবস্থানদক সুেৃঢ় 

ও সুসংহত কদর মনদয়দিন। ইনশাআল্লাহ! মবজয় অমত কাদি। সুতরাং ধধযণ ধরুন এবং 

েৃঢ়তার সাদথ অমবচল থাকুন! 

মহ আমমরুল মুমমনীদনর প্রজারা! মহ শাইখ উসামার সন্তাদনরা! মহ জাওয়ামহরীর িাত্ররা! 

মহ জারকাবীর ধসমনদকরা! মতামরা মতামাদের অস্ত্র হাদত রাখ; অন্তত একজন কদর 

মামকণনীদক হতযা কর”! 

এক পযণাদয় মতমন বদলন, “সবদশদষ মমাল্লা উমর, শাইখ উসামা ও শাইখ 

জাওয়াদহরীদক বলমি, আমরা আমাদের আনুেদতযর প্রমতশ্রুমতদত আমবচল আমি এবং 

মজহাদের ময়োদন িুদট চলমি। আমরা আপনাদেরই ধসমনক; আপনাদের তূর্ীদরর-ই 

একমট তীর। সুতরাং আমাদেরদক আদেশ করুন! আমাদের এদককজনদক মকবল 

অনুেত ধসমনকই পাদবন”। 

এখন মনদজর মনদক মজদজ্ঞসা করুন, তার এই কথাগুদলা মক মমাল্লা উমর ও শাইখ 

উসামার বাইআত েঙ্গ করার ধারর্া মেয়? 

 

শাইখ আমতয়যাতুল্লাহ (রহঃ) এর বার্ী : 

মুজামহেেদর্র ঐকয, পারস্পমরক ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও জামাআহ িাো মজহাে পূর্ণতা লাে 

করদত পাদর না। আর আনুেতয, শমরয়াহ’র অনুসরর্, মনয়মানুবমতণতা, মহকমত এবং 

সাংেঠমনক মনয়ম-কানুন িাো জামাআহ হদত পাদর না। এসকল মবষয় বােবায়দনর 

পদরই মকবল মুজামহেের্ সীসাঢালা প্রাচীদর রূপান্তমরত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বদলন-  

َياٌن َمْرص وصٌ } {إ نَّ اللََّه ُي  ب  الَّذ يَن ي  َقات ل وَن يف  َسب يل ه  َصفًّا َكأَن َّه ْم ب  ن ْ  

অথণ : আল্লাহ তাদেরদক োলবাদসন, যারা তাাঁর পদথ সামরবদ্ধোদব লোই কদর, মযমন 

তারা সীসাোলাদনা প্রাচীর।  -সূরা আসসাি, আয়াত-৪ 

 



 

 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) :  

এ সকল কারদর্ শাইখ আবু হামজা শতণ মেদয়মিদলন ময, আবু উমর বােোেীদক 

অবশযই শাইখ উসামাদক আমমর মহদসদব স্বীকার করদত হদব। শাইখ আবু হামজা 

আমাদেরদক মবষয়মট গুরুদত্বর সাদথ জামনদয়দিন। “শাহাোহ মলহাকমন মেমাইল 

মুসমলমীন মিশশাম”  মশদরানাদম আদলামচত বক্তদবয আমম জামনদয়মিলাম ময, োওলাতুল 

ইরাক আল ইসলামময়া’র োরপ্রাি োময়ত্বশীল শাইখ উসামার শাহাোদতর পর পত্র 

মারিত জানদত মচদয়মিদলন- ‘নতুন আমমদরর বাইআত মক পূদবণর মদতা মোপনীয় 

থাকদব, না প্রকাশ করা হদব? মসখাদন আরও বদলমিলাম ময, উক্ত োময়ত্বশীল পদত্রর 

মশদষ মলদখদিন- 

هرى الظوا أيمن كتوار الد أميرى و يخىش إلى  

আমার শাইখ, আমার আমমর িক্টর আইমান আয যাওয়ামহরী এর প্রমত। 

তাদত আরও বদলমিলাম ময, শাইখ উসামা আবু বকর বােোেীদক োওলাতুল ইরাক 

আলইসলামময়া’র সামময়ক বা খিকালীন আমমর মহদসদব মনযুমক্তর আদেশ মেদয়মিদলন। 

বােোেী এই মসদ্ধান্ত মমদনও মনদয়মিদলন। সুতরাং শাইখ উসামার মনদেণশ মদত আমমর 

মহদসদব বােোেীর মনযুমক্ত মিল সামময়ক। আমম আমার মসই আদলাচনায় যা মকিু 

বদলমি, বােোেীর মুখপাত্র তার সবগুদলার সতযতা স্বীকার কদর মনদয়মিদলন। আর বলা 

হদয় থাদক, স্বীকাদরামক্ত সবণাদপক্ষা বে েলীল। 

আমরা ইরাকী োইদের সাদথ নম্রতা ও মশমথলতার পথ মবদি মনদয়মিলাম। তাদের মসই 

সময়কার সংকটাপন্ন পমরমস্থমত মবদবচনায় তাদের োমব মামিক আমমর মনযুমক্তর মবষয়মট 

মোপন মরদখমিলাম। অবদশদষ এক মুক্ত আদলাচনায় আমাদক প্রশ্ন করা হদলা, ইমারদত 

ইসলামী আিোমনোদনর সাদথ োওলাতুল ইরাক আল ইসলামময়া’র সম্পকণ মক? আমম 

সরাসমর উত্তর না মেদয় পাশ কামটদয় মেলাম এবং ইমারতুল কাউকাদজর (কদকশাস) 

প্রসঙ্গ মটদন মনদয় আসলাম। যমেও প্রশ্নকারী ইমারতুল কাউকাজ (কািকাজ/কােকাজ) 

সম্পদকণ প্রশ্ন কদরমন। আমম বললাম, এই মতন ইমারাহ এক হামকদমর আনুেতয করদি 

না, একথা সতয; এরা মেন্ন েুই হামকদমর (শাসক) আনুেতয করদি। ইমারদত ইসলামী 



 

 

 

আিোমনোন এবং োওলাতুল ইরাক আল ইসলামময়া মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর আনুেতয 

করদি। ইমারতুল কাউকাজ উক্ত েুই ইমারার সাদথ সমৃ্পক্ত নয়। এ সকল কথা 

আমাদক বলদত হদয়দি আমার ইরাকী োইদের প্রদশ্নর জবাদব। আবু হামজা মুহামজদরর 

(রহঃ) প্রমত শতোে আস্থা মিল বদলই বদলমি। শাইখ উসামা (রহঃ) মমাল্লা মুহাম্মে 

ওমরদক বাইআত মেদয়দিন, কারর্ মতমন বুেদত মপদরমিদলন ময, বাইআত হদে 

মুসলমানদেরদক ঐকযবদ্ধ করার এবং মখলািত প্রমতিার একমাত্র পথ।  

 

শাইখ উসামা মবন লাদেন (রহঃ) এর বার্ী : 

আল্লাহর রহমদত আমরা মুসমলম মবশ্বদক এক পতাকাতদল সমদবত করার নতুন প্রয়াস 

পামে। মনযণাতন, মনপীেন, েুনণীমত ও মিতনা-িাসাদের অমামনশায় মনমমজ্জত চলমান 

মবদশ্বর মুমমনদের জনয নতুন ইমতহাস রচনা করমি। োেযবান মসই ময, তাওহীদের 

পতাকাতদল আশ্রয় মনদব। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

শাইখ উসামা (রহঃ) জানদতন ময, মুসলমানদেরদক একতাবদ্ধ করা এবং মখলািত 

পুনঃপ্রমতিার পথ হদে বাইআত। তাই মতমন মমাল্লা উমরদক বাইআত মেদয়মিদলন। 

মতমন সব সময় ঐদকযর মচিা করদতন এবং মবেমক্ত না রাখার মচিা করদতন, অমধকার 

পূর্ণ করদতন, েঙ্গ করদতন না এবং শুরামেমত্তক মখলািত প্রমতিার মচিা করদতন। তাই 

মতমন মুসমলম উম্মাহদক আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর বাইআদতর প্রমত 

উদু্বদ্ধ করদতন। ৫ই মুহাররম, ১৪২২ মহ. মত মপদশায়াদর অনুমিত উলামাদয় মেওবদন্দর 

সমাদবদশ মতমন এক মেমিও বাতণা মপ্ররর্ কদরন, যা কাতারমেমত্তক প্রোবশালী মটমে 

চযাদনল আলজামজরা’য় প্রচার করা হয়। মতমন তাদত উলামাদয় মেওবন্দদক ইমারদত 

ইসলামী’র ধবধতা এবং এদক সাহাযয করা ওয়মজব হওয়ার বযাপাদর িদতায়া প্রোদনর 

আহ্বান জানান। 



 

 

 

মতমন বদলন, “মপ্রয় উলামাদয় মকরাম! আপনাদের কতণবয হদে সতযদক প্রকাশ করা, 

মবভ্রান্ত মানবজামতদক সমঠক পদথর মেশা মেওয়া এবং আপনাদের মসদ্ধাদন্তর মেদক 

উনু্মখ হদয় তামকদয় থাকা সম্প্রোয়দক পথ প্রেশণন করা। তাদেরদক জামনদয় মেন, 

মজহাে িাো না মযণাো পাওয়া সম্ভব আর না মবজয়লাে করা সম্ভব। পূবণসূরীদের মবজয় 

এদসদি মজহাদের মাধযদম। তাদেরদক বদল মেন, মজহাদের পূর্ণতা মকবল এমন একমট 

জামাআহ’র মাধযদম আসদত পাদর, যারা হদব একজন মাত্র আমমদরর অনুেত। এদের 

মাধযদম আল্লাহ মুসলমানদের ঐকয এবং তাাঁদের রাষ্ট্র মটমকদয় রাখদবন। হযরত হাদরস 

আমআরী (রা.) সূদত্র বমর্ণত হােীদস এদসদি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম 

বদলন-  

وأنا آمركم خبمس أمرين اهلل هبن: اْلماعة والسمع والطاعة واهلجرة واْلهاد يف سبيل اهلل، فإنه من )
ومن دعا بدعوة اْلاهلية  ،بقة اإلسالم من عنقه إال أن يرجعفارق اْلماعة قيد شرب فقد خلع ر  

اهلل  ةبدعو  افادعو  ،وإن صام . قال رجل: يا رسول اهلل وإن صلى وصام؟ قال:ا جهنمثَ فإنه من ج  
(املسلمي املؤمني عباد اهلل هبا اليت مساكم

অথণঃ আমম মতামামেেদক পাাঁচমট মবষদয়র আদেশ করদবা। এসব মবষদয়র আদেশ স্বয়ং 

আল্লাহ আমাদক কদরদিন। মতামরা জামাআহ, আনুেতয, মহজরত ও মজহােদক আাাঁকদে 

ধর। কারর্ ময বযমক্ত এক মবঘত পমরমার্ জামাআহ মথদক েূদর সদর পেদলা, মস তার 

গ্রীবা মথদক ইসলাদমর বন্ধন খুদল মিলল, যতক্ষর্ না মস মিদর আদস। আর ময 

জাদহমলয়াদতর রীমতর প্রমত আহ্বান করদব মস জাহান্নাদমর ইন্ধন হদব। একদলাক প্রশ্ন 

করল, যমে মস নামাজ পদে এবং মরাজা রাদখ তবুও মক (জাহান্নাদমর ইন্ধন হদব) ? 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম বলদলন, যমেও মস নামাজ পদে এবং মরাজা রাদখ 

(তবু জাহান্নাদমর ইন্ধন হদব)। 

সুতরাং আল্লাহ মযোদব মিদকদিন মতামরা মসোদব িাক, মতমন মতামাদের নাম 

মরদখদিন মুসমলম, মুমমন, আল্লাহর বান্দা।  -আহমে, মতরমমজী 

এমমনোদব হুজাইিা (রা.) এর সূদত্র বমর্ণত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম 

বদলন- 



 

 

 

(تلزم مجاعة املسلمي وإمامهم)

অথণঃ তুমম মুসলমানদের জামাআহ এবং তাদের ইমামদক আাঁকদে ধর।  -বুখারী, 

মুসমলম। 

সাহাবাদয় মকরাদমর একমট জামাআহ মথদক বমর্ণত,  

والنصح ْلئمة املسلمي ولزوم  ،إخالص العمل هلل ؛عليهم قلب امرئ مسلم غل  ثالث ال ي  )
(ط من ورائهميفإن دعوَتم َت ،مجاعتهم

অথণঃ মতন কাজ কদর মুমমদনর অন্তর প্রতামরত হয় না। যথা- মনিার সমহত আল্লাহর 

ইবাোত, মুসমলম শাসকেদর্র কলযার্ কামনা এবং মুসলমানদের জামাআত আাঁকদে 

ধরা। কারর্, তাদের মোয়া তাদেরদক (প্রমতক্ষার জনয) মঘদর রাদখ।  -মতরমমজী। 

ইবদন উমর (রা.) মথদক বমর্ণত- 

(من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)

অথণঃ ময বযমক্ত বাইআত িাো মৃতুযবরর্ করদব তার মৃতুয জাদহলী যুদের মবঈমানদের 

মদতা হদব।  -মুসমলম।  

মহ উলামাদয় মকরাম! তাদেরদক আরও বলুন, জামাআহ িাো ইসলাম হয় না, ইমারাহ 

িাো জামাআহ হয় না আর আনুেতয িাো ইমারাহ হয় না। আপনারা জাদনন ময, 

বতণমান কমঠন সমদয় আল্লাহ তা‘আলা এই উম্মদতর জনয আিোমনোদন ইসলামী 

ইমারাহ প্রমতিার মসৌোেয োন কদরদিন। মমাল্লা উমদরর মনতৃদত্ব মসখাদন শরীয়দতর 

মবধান কাযণকর হদে, তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করা হদয়দি। তাই আপনাদের কতণবয 

হদে, উক্ত ইমারাহদক জান-মাল মেদয় সাহাযয করদত এবং আন্তজণামতক কুিমর শমক্তর 

মবরুদদ্ধ ইসলামী ইমারাহদক সমথণন মেদত সাধারর্ জনের্দক উৎসামহত করা। 

আমরা আশা করদবা, মপদশায়াদরর এই সমাদবশ মথদক অনযানয মবষদয়র সাদথ মনদনাক্ত 

মবষয়সমূদহর মেকমনদেণশনা মেওয়া হদব-  



 

 

 

 সম্ভবয সকল উপাদয় ইমারদত ইসলামী’মক সাহাযয করা। 

 যুবকদের ই’োে গ্রহর্ ও মজহাদের জনয প্রস্তুত করা। 

 মবত্তবানদের আল্লাহর রাোয় অথণ প্রোন ও যাকাত োদনর আহ্বান জানাদনা। 

 উক্ত ইমারাহদক স্বীকৃমতোন, এর প্রমত সমথণন জ্ঞাপন এবং এর আমমদরর 

আনুেতয ওয়ামজব হওয়ার িদতায়া প্রোন করদত উলামাদয় মকরামদক আহ্বান 

জানাদনা। 

উদল্লখয, জামজরাতুল আরবসহ মবমেন্ন অঞ্চদলর আদলমদের অদনদক ইমারদত ইসলামী 

আিোমনোদনর ধবধতা উদল্লখ কদর িদতায়া মেদয়দিন। তাাঁদের মদধয অনযতম হদলন, 

শাইখ হামূে মবন উকলা শুআইবী।  

তাাঁরা বদলদিন, বতণমাদন আিোমনোন-ই একমাত্র ইসলামী ইমারাহ, মযখদন ইসলামী 

শরীয়াহ কাযণকর আদি এবং মবমেন্ন নুসুদসর উপর আমল হদে। মযমন হুজাইিা (রা.) 

এর সূদত্র বমর্ণত হােীদস এদসদি-  

(لزم مجاعة املسلمني وإمامهمت)

অথণঃ মুসলমানদের জামাআহ এবং তাাঁদের ইমামদক আকদে ধর।  -মুসমলম। 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম আরও বদলন-  

(من مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)  

অথণঃ ময বযমক্ত বাইআত না হদয় মৃতুযবরর্ করল মস জাদহলী যুদের মবঈমানদের মদতা 

মৃতুযবরর্ করল।  -মুসমলম। 

আিোমনোদন এখন এ সকল নুসুদসর উপর আমল করা সম্ভব হদে। 

এ সকল নুসুদসর মেদক লক্ষয কদর আমম েৃঢ়তার সাদথ বলমি ময, মমাল্লা উমরদক 

বাইআত মেওয়া ওয়ামজব। আমম মনদজও তাাঁদক বাইআত মেদয়মি। কারর্, মতমনই 

হদেন মসই শাসক, মযমন বতণমান সমদয় শমরয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পমরচালনা করদিন। 

বামময়াদনর মূমতণ সংহার করা, মনশাদ্রবয চাষাবাে মনমষদ্ধ করা, কুিমর শমক্তর হামলার 



 

 

 

সামদন মাথা নত না করা তাাঁর সততা, সাহমসকতা ও অমবচলতার সামানয মনেশণন 

মাত্র”। 

ইমারাদত ইসলামী’র অনুেত হওয়া, তার আমমরদক ইমাদম আজম মহসাদব বাইআত 

প্রোন করা, মাজমলসুল হাল ওয়াল আকে প্রমতিা করা এবং এই মবশ্বাস রাখা ময, 

আমমর মনযুক্ত করা, তাাঁর কাদি জবাবমেমহতা চাওয়া, প্রদয়াজদন তাদক পেচুযত করার 

অমধকার জামতর রদয়দি।  

এগুদলাই শাইখ উসামার নীমত। মতমন তাাঁর বক্তবযসমূদহ বারবার এ সকল মবষয় উদল্লখ 

কদরদিন।  

শাইখ উসামা (রহঃ) এর বার্ী : 

আদলম সমাজ ও প্রমতমট অঙ্গদনর মনতৃস্থানীয় বযমক্তবদেণর োময়ত্ব হদে এ সকল 

ধ্বংসাত্মক েলগুদলার প্রোব বলয় মথদক মবমরদয় েূদর মকাথাও সমদবত হওয়া এবং 

‘মাজমলসুল হাল ওয়াল আকে’ প্রমতিা করা। শরীয়দতর েৃমিদত এ সকল েদলর ধবধতা 

রমহত হওয়ার কারদর্ ময শূনযতার সৃমি হদয়দি তা পূরর্ করদব উক্ত মাজমলসুল হাল 

ওয়াল আকে। কারর্, ইমাম মনবণাচদনর োময়ত্ব জামতর। ইমাদমর মকাদনা পেস্খলন 

পমরলমক্ষত হদল তাদক মশাধদর মেওয়ার োময়ত্ব জামতর। 

যমে তার মথদক এমন মকিু প্রকাশ পায়, যার কারদর্ তাদক বরখাে করদত হয় মযমন- 

মুরতাে হদয় যাওয়া, মখয়ানত করা, তাহদল তাদক পেচুযত করার োময়ত্বও জামতর। 

উক্ত সামময়ক ‘মাজমলসুল হাল ওয়াল আকে’ আপাতত সবণমনন সংখযক সেসয মনদয় 

েমঠত হদব। কারর্, এই নাজুক পমরমস্থমতদত প্রমতমট জামত মথদক মযােয বযমক্তের্দক 

খুাঁদজ মনওয়া সম্ভব হদব না। পরবতণীদত পমরমস্থমতর উন্নয়ন ঘটদল এই সংখযা বামেদয় 

মনওয়া যাদব। 

এই মজমলদসর মানহাজ হদব কুরআন-সুন্নাহ। তারা কাজ করদব অগ্রামধকার মেমত্তদত। 

জামতদক কামলমাতুত তাওহীদের মেমত্তদত ঐকযবদ্ধ করদব। যুবকদেরদক মজহাদের জনয 

ধতমর করদব এবং তাদের হাদত অস্ত্র তুদল মেওয়ার বযবস্থা করদব। 



 

 

 

এখাদন আমম স্মরর্ কমরদয় মেদত চাই, মুসমলম সমাদজর প্রমতমট গুরুত্বপূর্ণ কাদজ 

পরামশণ করার জনয এবং মসদ্ধান্ত গ্রহদর্র জনয মজমলদস শূরা প্রমতিা করা ওয়ামজব। 

মবজ্ঞজনদের অদনদক মুসমলম সমাদজ প্রোব মবোরকারী ধস্বরাচারী েলসমূদহর 

মূদলাৎপাটন করার পরামশণ পূদবণই মেদয়মিদলন। এখন এই মজমলদসর কাজ হদব, 

ধস্বরশাসকদের প্রোব বলয় মথদক েূদর মথদক েলসমূদহর মুদলাৎপাটদনর পেদক্ষপ 

গ্রহর্ করা। োরসাময রক্ষা কদর পমরকল্পনা মামিক মুসমলম উম্মাহর সামমগ্রক সমসযার 

সমাধাদনর লদক্ষ এবং তাগুদতর অপসারদর্র জনয যারা কাজ করদিন তাদেরদক এবং 

তাদের পমরবারদক রক্ষার মকৌশল মবর করদত মেন্ন মেন্ন শাখা েঠন করা। 

এ মক্ষদত্র মবজ্ঞজনদের মতামত গ্রহর্ করা। ময সকল প্রমতিান এ মবষদয় েদবষর্া 

কদরদি, তাদের েদবষর্া মথদক উপকৃত হওয়া। পাশাপামশ যারা মনদজদের শাসকদক 

এবং তাদের মকিু কমণকতণাদক পেচুযত করদত সিল হদয়দি, তাদেরদক যথাযথ 

মেকমনদেণশনা মেওয়া এবং চূোন্ত লদক্ষ মপৌঁিা পযণন্ত তাদেরদক প্রদয়াজনীয় সহায়তা 

প্রোন করা। মতমমনোদব ময সকল সম্প্রোয় এখদনা মবপ্লব শুরু করদত পাদরমন 

তাদেরদক মবপ্লব শুরু করার জনয মমাক্ষম সময় মবদি মনদত এবং পূবণপ্রস্তুমত গ্রহর্ 

করদত সহদযামেতা করা। মবলদম্বর কারদর্ মযমন সুদযাে হাতিাো হওয়ার শঙ্কা থাদক, 

মতমমন সমদয়র পূদবণ মবপ্লব শুরু করদল বযাপক প্রার্হামন ও ক্ষয়ক্ষমতর েয় থাদক। 

আমম মদন কমর, পুদরা মুসমলম েুমনয়া আদন্দামলত হদব। তাই যুব সমাদজর কাজ হদলা 

প্রদয়াজনীয় প্রস্তুমত গ্রহর্ করা। আর অবশযই জাদলমদের পেদলমহ চাটুকার মশ্রর্ী মথদক 

মনরাপে েূরত্ব বজায় রাখদব এবং মনিাবান মবজ্ঞজনদের পরামশণ িাো মকাদনা চূোন্ত 

মসদ্ধান্ত গ্রহর্ করদব না। 

الش جع انِ ِش ج اع ةِ ِق بلِ ِالر أيِ  الثّان يِم حلِ  الِو ه يِ ِأ ّولِ ِه وِ  

োমবয়া কমরও কাজ, কমরয়া োমবও না। 

মবপ্লবী আরব জমতসমূহদক সাহাযয করা এবং তাদেরদক সমঠক পন্থায় চলদত উৎসামহত 

করা -  



 

 

 

মহ মুসমলম উম্মাহ! আমরা আপনাদের সাদথ মথদক ইমতহাদসর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 

(আরব বসন্ত) প্রতযক্ষ করমি। আমরাও আপনাদের সুখ-েুঃদখর অংশীোর। আপনাদের 

মবজয় মমাবারক মহাক। আপনাদের শহীেেদর্র উপর আল্লাহ রহম করুন। আপনাদের 

মদধয যারা আহত তাদেরদক দ্রুত সুস্থতা োন করুন এবং বমন্দের্দক মুমক্তর সু-বযবস্থা 

কদর মেন। -আমীন! 

 

دِ ِع نِو اخت  ف ىِأ يّامِ ِاإل سالمِ ِب ن يِب م جدِ ِه ّلت ِح ّكامِ ِالع ربِ ِب ال 

مِ ِل لب شر ىِم خ اي لِ ِف يهِ ِخ ب  رِ ِج اء ن اِح ّتىِع روشِ ِط وت و أ عال 

মুসমলম জামতর মমহমা প্রকাশ মপদয়দি আরদবর ধস্বরশাসকরা ো ঢাকা মেদয়দি। 

তাদের মসংহাসন েূলুমিত হদয়দি। মশদষ আমাদের মনকট খুমশর বাতণা এদসদি। 

 

মবজদয়র প্রমতক্ষায় উম্মাহ েীঘণ সময় অমতক্রম কদরদি। সহসা পমিমা মেেদন্ত মবজদয়র 

মসানালী সূদযণর উেয় ঘদটদি। মসই আদলায় মতউমনমসয়া আদলামকত হদয়দি। উম্মাহ 

মবজদয়র সাদথ পমরমচত হদয়দি। আরব জামতবদেণর মচহারা উজ্জল হদয়দি আর 

শাসকদের মচহারা মমলন হদয়দি। প্রমতশ্রুত মবজয় ঘমনদয় আসায় ইহুেীদের হৃেকম্পন 

শুরু হদয়দি। শাসকদের পতদন োসত্ব, লাঞ্চনা ও েয়েীমতর অনুেূমত েূর হদয় মেদি। 

মুমক্তর বাতণা মনদয় মেনবেদলর হাওয়া প্রবামহত হদয়দি। ময েদের সূচনা হদয়মিল 

মতউমনমসয়ায় তা এখন মমসদরর তাহমরর স্কয়াদর আিদে পদেদি এবং এখন তা 

মহামবপ্লদবর রূপ ধারর্ কদরদি। এই মবপ্লব মমসদরর এবং এই মবপ্লব পুদরা উম্মাহর, 

যমে মবপ্লব হয় আল্লাহর সন্তুমির জনয। এই মবপ্লব েুধ-কলার জনয নয়। এমট ইজ্জদতর 

মবপ্লব। উম্মাহর জনয মকিু করার মবপ্লব। এই মবপ্লব িমেদয় পদে শহদর বন্দদর এবং 

পাো মহল্লায়। 



 

 

 

মুসমলম যুবকদেরদক হারাদনা মযণাো পুনরুদ্ধাদরর সুদযাে হাতিামন মেদয় িাকদি। তারা 

পূবণসূরীদের মসানালী যুে মিমরদয় আনার স্বপ্ন বােবায়ন করদি। ধস্বরাচারীদেরদক 

ইমতহাদসর আোকুাঁদে মনদক্ষপ করদত তাহমরর স্কয়াদরর মপ্ররর্ায় উজ্জীমবত হদে। 

পরস্পর প্রমতজ্ঞাবদ্ধ হদয়, েয়েীমত েূদর মঠদল, অসম সাহস মনদয় েূবণার েমতদত 

এমেদয় চলদি। 

মবপ্লবী মুসমলম োইদয়রা! সমু্মখপাদন এমেদয় চলুন। শত্রুদের সাদথ শামন্ত-আদলাচনার 

পথ পমরহার করুন। মােপদথ হক ও বামতদলর মাদে আদলাচনা-সমদোতার সুদযাে 

মনই। মদন রাখদবন, আপনাদের শমক্ত রদয়দি। আল্লাহ আপনাদেরদক পমরমস্থমত 

মনয়ন্ত্রদর্র সুদযাে মেদয়দিন। জামতর মস্থর েৃমি আপনাদের মেদক মনবদ্ধ।  সুতরাং সকল 

বাধা-মবপমত্ত মামেদয় েন্তবযপাদন এমেদয় চলুন। 

 

أِ  ِز ح فِ ِع زمِ ِف يِو الح رِ ِاله د فِإ ل ىِالم س يرِ ِب د 

أِ ِإ نِو الح رِ  يرِ ِب د  ي ق فِ ِو ل نِي ك لِِّف  ل نِالم س 

েৃঢ়প্রমতজ্ঞ বীরদযাদ্ধা েন্তবযপাদন এমেদয় চলদি, বীরদযাদ্ধা মােপদথ না ক্লান্ত হয়, আর 

না রদর্েঙ্গ মেদয় মিদর আদস। 

 

সুতরাং লদক্ষয না মপৌঁদি ক্ষান্ত হদবন না! মদন রাখদবন! আপনাদের এই মবপ্লব মবশ্ব 

মবপ্লদবর টামনণং পদয়ে। আপনারা মনযণামতত মনদেমষত মানবতার বুদক আশার আদলা 

মজ্বদলদিন। উম্মাহর অদনক সমসযার সমাধান কদরদিন। আল্লাহ আপনাদের 

সমসযাগুদলা েূর কদর মেন। আপনারা তাদের অদনক চামহো পূরর্ কদরদিন। আল্লাহ 

আপনাদেরদক আপনাদের কামিত বস্তু োন করুন। আমীন! 

 

ِأ م امِ ِو الر ج اءِ ِخ لفِ ِالي أسِ ِِِِط ار قِ ِك وقف ةِ ِب ك مِالّسب يلِ ِو ق فِ 



 

 

 

ذ تِع ّزةِ ِب الّدمِ ِو ت  ر دِ  ِالّضرغ امِ ِع ر ين هِ ِد ونِ ِو ي م وتِ ِب هِ ِأ خ 

مِ ِف ك يفِ ِل ب اط ل ه مِد فًعاِل ربّهِ ِالك ر يمِ ِالر وحِ ِي بذ لِم ن ؟!ي ال 

আাঁধার রাদতর মুসামিদরর নযায় আপনাদের পথ রুদ্ধ হদয় মেদি। মপিদন শুধুই হতাশা! 

আশার যা মকিু আদি তার সবই এমেদয় চলার মাদে। 

হারাদনা সম্মান রদক্তর মবমনমদয় উদ্ধার করদত হয়। আোনা রক্ষায় মসংহ আত্মহুমত 

মেয়, তাহদল বামতল প্রমতদরাদধ জীবন মবমলদয় মেদল মকন মতরসৃ্কত হদব!! 

 

 

শাইখ আমতয়যাতুল্লাহ (রহঃ) এর বার্ী : 

আল্লাহর অনুগ্রদহ আরব জামতবেণ মজহাদের মাধযদম েয়েীমতর আবরর্ মিন্ন কদর 

মিদলদিন। তাই বলা চদল, আরব জােরর্ আল্লাহর মহা মনয়ামত। যমেও এই মবপ্লদবর 

বতণমান কমণধারা ও েমতপ্রকৃমত কামিত নয়, তবুও এর মাদে কলযার্কর বহু মেক 

রদয়দি। আল্লাহ এই জােরর্দক মুসমলম উম্মাহর জনয শতোে কলযার্কর সাবযে 

করুন। 

 

শাইখ আবু ইয়াহইয়া মলমব (রহঃ) এর বার্ী : 

আদলমের্ বদলন, এমন েু’মট বযমধ রদয়দি মযগুদলা কখদনা মবমেন্ন হয় না। যথা- 

েুমনয়ার োদলাবাসা ও মৃতুযদক ঘৃর্া করা। উক্ত বযমধদ্বয় কখদনা একমট অপরমট মথদক 

আলাো হয় না। ময বযমক্ত পামথণব জীবনদক োদলাবাদস মস মৃতুযদক ঘৃর্া কদর। পামথণব 

মোেসামমগ্র অজণদনর মলাে এবং তা সঞ্চদয়র বাসনা মরর্েীমত সৃমি কদর। তার মন 

েুমনয়া মিদে মযদত চায় না। 



 

 

 

উম্মাহর যুবকরা যখন বযমধদ্বয় সম্পদকণ সদচতন হদলা, অন্তর মথদক তা মেদে মিলল, 

তাগুদতর মমাকাদবলায় োাঁমেদয় মেল এবং মবোদলর মদতা হাজার বিদরর মচদয় মসংদহর 

মদতা এক মুহূতণ মবাঁদচ থাকা মশ্রয় মদন করদলা, তখন তারা মবশ্বদক বেদল মেদত শুরু 

করদলা। হাদতদোনা কদয়ক মেদনর মদধয যুদের মিরাউনদের শাহী তখত উদল্ট মেল। 

আল্লাহর রহমদত এরই মদধয মতনজন তাগুদতর পতন ঘদটদি।  

এটা মকাদনা মিাট কথা নয়, তদব উম্মাহর সামদন এখদনা রদয়দি েীঘণ পথ। তাদেরদক 

করদত হদব অদনক মকিু। এসব তাগুতদেরদক অপসারর্ করাই চূোন্ত লক্ষয নয়। 

আমাদের মচন্তা হদত হদব আরও সুেূরপ্রসারী। শমরয়াহ প্রমতিা-ই হদব মূল লক্ষয। 

 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহমর (হামিজাহুল্লাহ) :  

আমরা এমন অদনকদক মেখমি, যারা মনদজদেরদক শাইখ উসামার অনুসারী োমব 

করদতা, এখন তারা মবনা পরামদশণ মনদজদেরদক খমলিা মঘাষর্া করদি। অথচ তাদের 

মনয়মন্ত্রত এলাকা মুসমলম মবদশ্বর একমট কু্ষদ্র অংশ মাত্র। তারা মজারেলায় প্রচার 

করদি, তারা শাইখ উসামার আেদশণর উপরই আদি! অথচ তারা একই সমদয় শাইখ 

উসামা ও মমাল্লা উমদরর (রহঃ) বাইআত েঙ্গ করদি। এক পযণাদয় তাদের মুখপাত্র 

ইরাদক মখলািত প্রমতিার মঘাষর্া মেয় আল-কাদয়ো এবং ইমারদত ইসলামী’র সাদথ 

সম্পকণ মিন্ন কদর। 

নািরমামন মক েদবণর কারর্ হদত পাদর? এর নামই মক শাইখ উসামার আনুেতয? তারা 

মক েুদল মেদি একো তারা উম্মাহর আশীবণাে ধনয ইসলামী ইমারাহ’র অন্তেুণক্ত মিল? 

তারা মক েুদল মেদি ইমারদত ইসলামী’র সাদথ সমৃ্পক্ত থাকদত মপদর তারা েবণদবাধ 

করদতা এবং তাদের মথদক প্রকামশত বাতণাসমূদহ মলখা থাকদতা-  محّمد المال أميرنا 

 ”আমাদের আমমর মমাল্লা মুহাম্মে উমর।“  عمر



 

 

 

আমাদের মসদ্ধান্ত যখন তাদের মনঃপুত হদলা না, তখন তারা বলদত শুরু করদলা, 

‘োওলাতুল ইরাক আল ইসলামময়া আল-কায়োর সাদথ আনুেদতযর প্রমতশ্রুমতদত আবদ্ধ 

নয়। জাওয়ামহরীর মদধয অদনক সমসযা রদয়দি। আমরা অদনক ধধযণ ধদরমি। এখন 

তারা (আল-কাদয়ো) পুদরাপুমর দ্বীন মথদক মবচুযত হদয়দি। তারা ঐ নারীর মদতা, ময 

মজনার মাধযদম েেণধারদর্র নবম মাদস সতীত্ব োমব করদি’। এখাদনই মশষ নয়, তাদের 

মুখপাত্র মিকদহ ইসলামী’মত এক অমেনব মবষয় সংদযাজন কদরদিন। ‘শাহাোহ 

মলহাকমন মেমাইল মুসমলমীন’ নামক বাতণায় আমম তাদের মবরুদদ্ধ ময সকল প্রমার্ 

উপস্থাপন কদরমি, তারা মসই সবগুদলাদক সতযায়ন করদলা এবং মমদন মনল। তারপর 

মসই তারাই বাইআতদক হামস-তামাশার বস্তুদত পমরর্ত করদলা। , আল-

কাদয়োর সাদথ আমাদের কৃত বাইআত আনুেদতযর বাইআত মিল না, বরং তা মিল 

শ্রদ্ধা ও োলবাসার বাইআত! 

এোদব তারা শরীয়দতর একমট অকাটয মবধানদক উপহাস করদলা। এর েৃিান্ত ঐ 

বযমক্তর নযায়, ময শরীয়ত সম্মত মকাদনা নারীর সাদথ মববাহ বন্ধদন আবদ্ধ হদলা। যখন 

তারা মনজণদন মমমলত হদলা তখন স্ত্রী তার কাদি নািাকাহ (দখারদপাশ) োমব করদলা, মস 

বলল, না! এই মববাহবন্ধন মিল মূলত মপ্রম-োলবাসার একমট বন্ধন। অথবা তার েৃিান্ত 

ঐ বযমক্ত মদতা, ময মকাদনা পর্য মবমক্র কদরদি এবং মূলয গ্রহর্ কদরদি, তারপর মক্রতা 

পর্য পমরবহদর্র জনয োমে িাকদত মেদি, যখন মক্রতা োমে মনদয় মিদর আদস তখন 

মবদক্রতা পর্য হোন্তর করদত অস্বীকার করল এবং বলল, আমাদের পূদবণকার আদলাচনা 

মূলত একমট পারস্পামরক সহদযামেতামূলক আদলাচনা মিল। শরীয়দতর েৃমিদত 

অপমরহাযণ মবক্রয় চুমক্ত মিল না। 

এোদব তারা শরীয়দতর চুমক্তমূলক মবষয়সমূদহ মনরথণক কদর মিদেদি। বােোেী 

আমাদক মলদখমিদলন, মতমন নামক আমাদক আজীবদনর জনয আমমর বদল মবশ্বাস কদরন। 

৭ই মজলহজ ১৪৩৩ মহ. মত মতমন আমার কাদি এক পত্র মলদখন। পদত্রর শুরুটা মিল 

এমন –“আমার আমমর িক্টর, শাইখ আবু মুহাম্মে আইমান আজ জাওয়াদহরীর প্রমত- 

আল্লাহ তাাঁদক মহিাজত করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লামহ ওয়া 

বারাকাতুহু”। 



 

 

 

মচমঠর এক পযণাদয় মতমন মলদখন- 

بكم لحبنا نعلن و لكم بين أم نود المبارك، شيخنا  

 السمع حق علينا ولكم أمورنا، والة يأنكم هللا وندين لكم،  و  منكم وأننا منكم، انناجزأ
عليكم، لنا حق ـقو لنا وتذكيركم نصحكم وأن ماحيينا، والطاعة ... 

“মহ আমাদের শাইখ! আমরা দ্বযথণহীন োষায় বলমি, আমরা আপনাদেরই একমট শাখা। 

আমরা আপনাদেরই মধয মথদক এবং আপনাদেরই জনয। আল্লাহদক সাক্ষী মরদখ বলমি, 

আপনারা আমাদের আমমর। আজীবন আপনাদের আনুেতয করা আমাদের উপর 

ওয়ামজব। আর আপনাদের কতণবয হদে আমাদেরদক উপদেশ ও মেকমনদেণশনা মেওয়া। 

আপনাদের আদেশ পালন আমাদের জনয আবশযক। আমাদের বতণমান পমরমস্থমত ও 

চলমান ঘটনা প্রবাদহর মেমত্তদত মকিু মবষয় আদলাচনার োমব রাদখ ধবমক। আশা করদবা 

উোরতার সমহত আমাদের েৃমিেমঙ্গ মশানদবন আর অবশযই সবণাবোয় কতৃণত্ব 

আপনাদের। আমরা আপনাদের তূর্ীদরর এদককমট তীর মাত্র”। 

মকন্তু ক্ষমতার মমাদহর সামদন মতমন তার এ বক্তবয সদতয পমরর্ত করদত পাদরনমন। এ 

সকল আদলাচনা মথদক মনদনাক্ত মবষয়সমূহ প্রমতয়মান হয়- 

 আবু হামজা মুহামজর (রা.) ১৪২৭ মহ. মত মঘাষর্া মেন ময, শাইখ উসামা তার 

আমমর এবং মমাল্লা উমর আমমদর আজম। 

 োওলাতুল ইরাক আল ইসলামময়া’র মুখপাত্র ১৪৩১ মহ. মত শাইখ আমতয়যা’র 

কাদি মলদখন, আমাদের আমমর ও শাইখের্দক অবেত করমি ময, আপনাদের 

োওলাতুল ইরাক আল ইসলামময়া এখন মস্থমতশীল অবস্থায় রদয়দি। 

 ১৪৩৩ মহ. মত বােোেী এক পদত্র আল্লাহদক সাক্ষী মরদখ উদল্লখ কদরন ময, 

আমরা তার (বােোেীর) আমমর এবং আমাদের আনুেতয করা তার কতণবয। 

 ১৪৩৪ মহ. মত বােোেীর মুখপাত্র এক পদত্রর উপসংহাদর মলদখন, “১৪ই 

জুমাোল উলা, ১৪৩৪ মহ. মত অধম আবু মুহাম্মাে আেনানী পত্রমট মলদখদি এবং 

ওজরখাহী কদরদি আল্লাহর কাদি, মুসমলম উম্মাহর কাদি এবং তার 

(আেনানীর) আমমর শাইখ জাওয়াদহরী ও আবু বকর বােোেীর কাদি”।  



 

 

 

এসব মকিুর পদরও বােোেী এবং তার সঙ্গীরা মকোদব োমব করদত পাদর ময, ১৪২৭ 

মহ. মথদক মনদয় আল-কাদয়োর সাদথ তারা বাইআদতর বন্ধদন আবদ্ধ নয়? 

মবষয়মট মিাটখাট মকাদনা মমথযা ও অঙ্গীকার েদঙ্গর মবষয় নয়। বরং এমট রীমতমদতা 

মমথযা বলা ও অঙ্গীকার েঙ্গ করার উপর অনে থাকার মনলণজ্জ প্রয়াস। 

 বােোেী তার আমমরেদর্র অনুদমােন িাো যা মকিু কদরদিন তার সবই 

শরীয়দতর েৃমিদত অনবধ।  

 মমাল্লা মুহাম্মাে ওমদরর মৃতুয বােোেীদক এই ধবধতা মেয়মন ময, মতমন আল-

কাদয়োর মবরুদদ্ধ মেদয় ময মকাদনা মসদ্ধান্ত গ্রহর্ করদত পারদবন। 

 আল-কাদয়ো মমাল্লা আখতার মানসুদরর বাইআত গ্রহর্ করায় অমনবাযণোদব 

মতমন বােোেীরও আমমর, কারর্ তারা এর স্বীকৃমত মেদয়দিন, বরং বােোেী মতা 

আমৃতুয আনুেদতযর শপথ কদরদিন এবং এ মবষদয় মতমন আল্লাহদক সাক্ষী 

মরদখদিন।  

শুধু মমথযা বলা আর অঙ্গীকার েঙ্গ করাই নয়, বরং শরয়ী িায়সালা মথদক মুখ মিমরদয় 

মনওয়া, মুসমলমদক তাকমির করা এবং তাাঁর স্ত্রীদক মজনার অমেদযাে এদন পাথর মারা, 

মুসমলদমর রক্তদক মুবাহ মদন করা, মুসমলমদক োলমন্দ করা, আমমদরর অবাধয হওয়া 

এগুদলার প্রমতমটই আোলত তথা নযায়পরায়নতা মবদরাধী, অথচ শরয়ী রাদষ্ট্রর জনয 

নযায়পরায়নতা শতণ। বােোেী এবং তার অনুসারীদের মাদে মযদহতু উপদরাক্ত সব 

কয়মট সমসযাই রদয়দি, তাই তারা মকাদনা ইসলামম রাষ্ট্র পমরচালনার মযােয নয়। আল্লাহ 

তা‘আলা বদলন-  

رَب ه  ب َكل َماٍت فََأََتَّه نَّ قَاَل إ يني َجاع ل َك ل لنَّاس  إ َمام ا قَاَل َوم ْن ذ رييَّيت  قَاَل َوإ ذ  ابْ تَ َلى إ بْ رَاه يَم }
{اَل يَ َنال  َعْهد ي الظَّال م يَ 

অথণঃ “অথচ যখন ইবরাহীমদক তাাঁর পালনকতণা কদয়কমট মবষদয় পরীক্ষা করদলন, 

অতঃপর মতমন তা পূর্ণ কদর মেদলন, তখন পালনকতণা বলদলন, আমম মতামাদক 



 

 

 

মানবজামতর মনতা করদবা। মতমন বলদলন, আমার বংশধর মথদকও? মতমন বলদলন, 

আমার অঙ্গীকার অতযাচারীদের পযণন্ত মপৌঁিাদব না।”  -সূরা বাকারা, আয়াত-১২৪ 

মমাল্লা উমদরর মৃতুযর পর আবু বকর বােোেী পামকোদনর উপজাতীয় এলাকায় এক 

প্রমতমনমধ মনদয়াে মেন। মতমন ইমারদত ইসলামী’র ধসমনকের্দক বাইআত েদঙ্গর 

আহ্বান জানান। মতমন এক অমিও বাতণায় বদলন, ‘তাদলবান মনতৃত্ব পামকোদনর 

সামমরক মোদয়ন্দাদের হাদত ধরা মেদয়দি। তারা শহীেেদর্র রদক্তর সাদথ োিামর 

কদরদি। এখন কাদিরদের পূদবণ এই মুরতােদের সাদথ লোই করা ওয়ামজব।’ এসব 

মকমন কথা!!  

পূদবণও বােোেীর মুখপাত্র আল-কাদয়োর মনতৃবৃন্দদক তাকিীর কদরদি এবং তাদের 

বযাপাদর অশালীন োষা বযবহার কদরদি। অবশয এই তাকিীর করার মক্ষদত্র মতমন 

মকাদনা ধরদর্র শরয়ী েলীল মপশ করার প্রদয়াজন মবাধ কদরনমন। 

এমটই মক নববী কমণধারা? বােোেীর েদলর এসব মমথযাচার, অঙ্গীকার েঙ্গকরর্ ও 

মবশ্বাসঘাতকতার কারর্ মক? শাদম মুসলমানেদনর মধযকার মিতনা মনমূণদল আল-

কায়োর মনতৃবৃন্দ তাদেরদক ইরাদক মনদজদের কাযণক্রম সীমাবদ্ধ রাখার আদেশ 

কদরমিল। তারা তা মাদনমন। উদল্টা ঢালাওোদব তাকিীর কদরদি। পমরর্মত মক 

হদয়দি? মুসলমানদের মদধয হতাহত ও ক্ষয়ক্ষমতর পমরমার্ মবদেদি এবং অেযবমধ 

মবদেই চদলদি। আর শত্রুরা আমাদেরদক মচরতদর মনঃদশষ করদত ওাঁৎ মপদত বদস 

আদি।  

যারা প্রকাদশয মঘাষর্া মেদয় আমমরুল মুমমনীদনর বাইআত েঙ্গ কদরদি, তারা 

মনদজদেরদক হীন ও অপেে কদরদি। মমাল্লা উমরদক বাইআত মেদয় মুমমনের্ েবণদবাধ 

কদর। 

শাইখ হামূে উকলা, কারারুদ্ধ শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান এবং শাইখ আলী 

খুযাইর মযৌথোদব মমাল্লা ওমদরর কাদি একমট পত্র মলদখন। তাদত তাাঁরা বদলন, “মহ 

আমমরুল মুমমনীন! আপনাদের মযণাো হ্রাস করদবন না। আপনারা এ যুদের মকংবেন্তী। 

অমচদরই আমরা উম্মাহর জনয বতণমান সমদয়র ইমতহাস রচনা করদবা। আেত প্রজদন্মর 



 

 

 

সামদন প্রমার্ করদবা, পৃমথবীর সমতযকার শাসক আপনারাই। যমে আপনারা 

শাহাোতবরর্ কদরন তাহদল মসানালী হরদি আপনাদের জীবনচমরত রমচত হদব। 

আমরা আল্লাহর েরবাদর সাক্ষী মেব, আপনারা উম্মাহর সমতযকার কলযার্কামী মিদলন। 

এটাই আমাদের ধারর্া। আল্লাহর সামদন কাদরা সািাই োওয়ার অমধকার আমাদের 

মনই। যখন অমধকাংশ মুসলমান কুিমর শমক্তর সামদন মাথা নত কদরদি, তখন 

আপনারা মাথা উাঁচু কদর োাঁমেদয় আদিন। 

েুমনয়ার রাজ-রাজারা যখন আদমমরকার চামহো পূরদর্ প্রমতদযামেতায় মলি, তখন মকবল 

আপনারাই বারবার অসম্মমত জামনদয় আসদিন। মুসলমানদের জনয এমট অদনক বে 

মযণাোর মবষয়”।  

পদত্র তাাঁরা আরও মলদখন, “আপনাদের মেদশ আশ্রয় গ্রহর্কারী মুহামজরের্দক হাদত 

পাওয়ার জনয মবদশ্বর কুিমর রাষ্ট্রসমূহ মমরয়া হদয় আদি। ইহুেী, মিস্টান, অমিউপাসক, 

সমাজতন্ত্রী, জাতীয়তাবােী, মুরতাে ও মুনামিক শমক্তগুদলা আপনাদের মযণাো ধূমলসাৎ 

করদত মজাটবদ্ধ হদয়দি। তাদের মচাখ রাঙ্গানীদক পদরায়া না কাদর আপনারা 

মবশ্ববাসীদক মশমখদয় যাদেন বীরত্ব ও সাহমসকতার এক অমবশ্বাসয সবক। কুিমর 

মজাদটর অতযাধুমনক মারর্াস্ত্রসমূহ আপনাদেরদক েয় মেখাদত পাদরমন। আপনারা অনে 

মথদকদিন, ধধযণ ধদরদিন, োাঁত কামদে লোই কদরদিন মসই সংকটময় মুহূদতণ, যখন 

সকদলই সহদযামেতার হাত গুমটদয় মনদয়মিল। মানুষ তার মবশ্বাস ও মূলযদবাধ বেদল 

মিদলমিল। যারা মনদজদেরদক মুসমলম বদল োমব কদর তাদের অদনদকর মাদেই 

নাওয়ামকযুল ইসলাম (ইসলাম েদঙ্গর কারর্) প্রকাশ মপদয়মিল। মকন্তু আপনারা সুেৃঢ় 

পবণদতর নযায় মেক উাঁচু কদর মনদজদের মতপদথ অমবচল মিদলন। উম্মাহর প্রমতমট 

সন্তান আপনাদের জনয েবণদবাধ কদর। সারা পৃমথবীর কুিমর শমক্তসমূহ মুমমনদের এই 

কু্ষদ্র েলমটর মবরুদদ্ধ মনদজদের শমক্তর মশষটুকু পযণন্ত প্রদয়াে করদি। একমট মাত্র 

রাদষ্ট্রর মবরুদদ্ধ এত বে জামাদয়ত ও মবশাল আদয়াজন হয়দতা পৃমথবীর ইমতহাদস খুাঁদজ 

পাওয়া যাদব না। মকন্তু আপনারা ঈমান রক্ষায় জান মেদয়দিন, মাল মেদয়দিন এবং 

রাজত্ব তযাে কদরদিন। আপনাদের ঈমান ও আল্লাহর উপর েরসা কাদিরদের মসই 

মহা জামাদয়দতর মচদয় মঢর মজবুত মিল। 



 

 

 

মহ আমমরুল মুমমনীন! আমরা জামন, যুদ্ধ এখাদনা মশষ হয়মন, তবুও আপনাদক মবজদয়র 

আোম সুসংবাে জানামে। মবজদয়র মনেশণন এখন সুস্পি। ইমতমদধয আপনাদের ধমণমত 

ও আেশণ শত্রুদের ধমণমত ও আেদশণর উপর মবজয় অজণন কদরদি”। 

উদল্লখদযােয আরও যারা আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক বাইআত মেদয়দিন 

তাদের একজন হদলন মুজামহে কমান্ডার আবু মুসআব আস-সূরী। ১৪২৫ মহ. মজলকে 

মাদস এক পদত্র মতমন মলদখন, ‘ইসলামী ইমারাহ প্রমতিা লাদের পর আমম 

আিোমনোদন সির কমর। ইতঃপূদবণ ১৪২১ মহ. মুহাররম মাদস মমাল্লা মুহাম্মাে ওমরদক 

(রহঃ) বাইআত প্রোন কমর’। 

পদত্রর এক পযণাদয় মতমন মলদখন, ‘নদেম্বদর মশষবাদরর মদতা শাইখ উসামার সাদথ 

সাক্ষাৎ কমর, তখন আিোমনোদন প্রমতরক্ষা যুদ্ধ চলমিল। আমম শাইখ উসামার সাদথ 

আমমরুল মুমমনীদনর বাইআদতর মবষয়মট পুনরুদল্লখ কমর এবং সকল শত্রুর মবরুদদ্ধ 

যুদ্ধ চামলদয় যাওয়ার অমঙ্গকার কমর’। 

এক আদলাচনা শাইখ উসামা (রহঃ)ও এ মবষয়মট উদল্লখ কদরন। মতমন বদলন, 

আিোমনোদন কু্রদসিারদের হামলা শুরু হওয়ার পর শাইখ আবু মুসআব আস-সূরী 

বাইআত নবায়ন কদরদিন।  

মুজামহে মনতৃবৃন্দ পামথণব স্বাদথণর লালসায় মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক বাইআত মেনমন, বরং 

মমাল্লা উমদরর মাদে কামিত মনতৃত্বগুর্ আদি বদলই তাদক বাইআত মেদয়দিন। 

ইসলাম ও মুসলমানদের মবজদয়র জনয মনিার সাদথ মনরলস মচিার কারদর্ তাদক 

বাইআত মেদয়দিন। 

 

শাইখ উসামা (রহঃ)-এর বার্ী : 

আমরা আিোমনোদন বসবাসরত এবং বামহদরর মুসলমানেদর্র পরামশণ মেব, মযন 

তারা তাদলবানদের সাহাদযয এমেদয় আদস। ইসলামী রাদষ্ট্রর অনুপমস্থমতদত অদনক 

মবরাট প্রদচিাও কামিত িল মেদত পাদর না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম 



 

 

 

সুেীঘণ ১৩ বির মানুষদক দ্বীদনর প্রমত আহ্বান কদরদিন। এই েীঘণ সমদয়র প্রার্পর্ 

মমহনদতর িদল কদয়কশ’ মানুষ ইসলাম গ্রহর্ কদরমিদলন। তারা পদর মহজরত 

কদরমিদলন। মহজরদতর পর যখন মেীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রমতমিত হদলা, তখন কলযার্ 

প্রমতমিত হদলা, েদল েদল মানুষ ইসলাদম েীমক্ষত হদলা। মরাম-পরদসযর মবশাল বামহনী 

তাদের পথদরাধ করদত পাদরমন। জুবইয়ান, োতিাত ইতযামে মোদত্রর েূধণষণ মযাদ্ধারা 

তাাঁদের অগ্রযাত্রা বযহত করদত পাদরমন। 

আমরা মুসলমানেদর্র কাদি সুপরামশণ, সামথণনুযায়ী োন ও যাকাদতর মাল মেদয় 

সাহাযয করার আহবান জানামে। আিোমনোন ইসলাদমর পতাকা সমুন্নত কদরদি। এর 

উপর আক্রমর্ মাদন মোটা মুসমলম জামতর উপর আক্রমর্। 

আলহামেুমলল্লাহ! আিোমনোদনর সাদথ আমাদের বন্ধন খুবই সুেৃঢ়। এটা মবশ্বাদসর 

বন্ধন; আমকোর বন্ধন। রাজননমতক েলসমূদহর পারস্পমরক বন্ধন বা বযবসায়ীক স্বাদথণর 

বন্ধন নয়। 

মবদশ্বর অদনক মেশ িদলবদল মকৌশদল তাদলবানদেরদক তাদের কমণ মথদক মবরত 

রাখার মচিা করদি, মকন্তু আল্লাহর রহমদত তারা অনে রদয়দিন। 

আবার আপনাদের প্রদশ্ন মিদর আসমি। আমরা এখাদন একমট রাষ্ট্র মনদয় কাজ করমি। 

এই রাদষ্ট্রর আমমর আদিন। যতক্ষর্ মতমন শরীয়ত মামিক রাষ্ট্র পমরচালনা করদবন, 

ততক্ষর্ তার আনুেতয করা আমরা আবশযক মদন কমর। আমরা এই রাদষ্ট্রর জনয কাজ 

করমি এবং এর সাহাদযয এমেদয় আসার আহ্বান জানামে। অথবা এখাদন সতকণ কদর 

মেদত চাই ময, আদমমরকার ইো হদলা, ময মকাদনা অজুহাদত আিোমনোদন আক্রমর্ 

করা। মকন্তু উম্মাহদক মবেক্ত করার মকৌশলস্বরূপ (শাইখ) উসামাদক হোন্তদরর মবষয়মট 

লাইম লাইদট মনদয় এদসদি। যাই মহাক, তাদের এসকল কূটদকৌশল কাদজ আসার 

মকাদনা সম্ভাবনা আপাতত মেখমি না। আমরা ময পদথ মবর হদয়মি, তার শুরু মথদক 

মশষ পযণন্ত আমাদের মচনা। আদমমরকার ঐ মক্ষপর্াস্ত্র না আমাদেরদক েীত করদত 

পারদব আর না আমাদেরদক মবচূযত করদত পারদব। আমরা তাদেরদক মকবল এই বদল 



 

 

 

সতকণ করদত চাই ময, আিোমনোদন আক্রমর্ আর মুসমলম উম্মাহর উপর আক্রমদর্র 

মাদে মতমন মকাদনা তিাৎ মনই। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

একবার আমম শাইখ উসামার সাদথ মিলাম। ইমারদত ইসলামী’র এক প্রমতমনমধ েল 

মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর (রহঃ) পত্র মনদয় তাাঁর সাক্ষাদত এদসমিদলন। পদত্র মতমন 

মলদখমিদলন, ‘আিোমনোদনর কমঠন প্রের ও বৃক্ষরামজ যমে শত্রুদের আঘাদত আঘাদত 

েস্মীেূত হদয় যায় তবুও আপনাদক শত্রুদের হাদত তুদল মেওয়া হদব না’। মতমন তাাঁর 

বক্তদবযর যথাথণতা প্রমার্ কদরমিদলন। আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর মহম্মত 

মিল আকাশচুম্বী। ময সকল গুর্াবলী তাাঁর মদধয পূর্ণ মাত্রায় মিল মসগুদলার মদধয তাাঁর 

মহকমত মিল সবদচদয় মবমশ। 

একবার আরদবর এক প্রমতমনমধেল আমমরুল মুমমনীদনর সাক্ষাদত এদসমিল। তারা মনজ 

মনজ মেদশ তাগুত শাসকদের েুঃশাসদনর অমেদযাে কদরন। মতমন তাদেরদক বদলন, এ 

মবষদয় আপনাদের উদদ্বে-উৎকিার মচদয় আমাদের উদদ্বে-উৎকিা মমাদটও কম নয়। 

তদব আপনারা ধধযণ ধরুন।  

মবশ্বে সূদত্র আমম জানদত মপদরমি ময, একবার চীদনর রাষ্ট্রীয় এক প্রমতমনমধেল 

ইমারদত ইসলামী’র কদয়কজন কমণকতণার সদঙ্গ সাক্ষাৎ কদর। চীদনর প্রমতমনমধেল 

বদলমিল, আমরা জামন পূবণ-তুমকণোদনর একমট ইসলামী েদলর কদয়কজন সেসয 

আপনাদের এখাদন অবস্থান করদিন। আমরা এও জামন ময, আবু মুহাম্মে তুমকণোনী 

(রহঃ) আপনাদের মাদেই রদয়দি। তাদেরদক আমাদের হাদত তুদল মেওয়ার োমব মনদয় 

আমরা আমসমন। তদব এতটুকু বলব ময, আিোমনোদনর মামটদক আমাদের মবরুদদ্ধ 

বযবহাদরর সুদযাে তাদেরদক মেদবন না। 

এ ঘটনা আমমরুল মুমমনীদনর কাদন মপৌঁিাদল মতমন তাাঁর কদয়কজন সঙ্গীদক তাদের 

খুাঁদজ মবর করদত বলদলন। আিোমনোদন তার উপমস্থমতর কথা মতমন জানদতন না। 



 

 

 

যখন আবু মুহাম্মে তুমকণোনী আমমরুল মুমমনীদনর সাদথ সাক্ষাত করদলন, তখন 

আমমরুল মুমমনীন তার সাদথ অতযন্ত আন্তমরক ও মসৌহােণযপূর্ণ আচরর্ করদলন। মতমন 

তাদক বলদলন, আপমন আিোমনোদন আদিন অথচ একমটবাদরর জনয মেখা করদলন 

না? শাইখ আবু মুহাম্মে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করদলন এবং জানাদলন, মতমন এবং তার 

সঙ্গীের্ এখাদন সুদখ-শামন্তদত ও মনরাপত্তার সাদথ বসবাস করদত পারদিন। আমমরুল 

মুমমনীন তাদের জনয প্রদয়াজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও থাকার জায়োর সু-বযবস্থা করার আদেশ 

করদলন। 

আমমরুল মুমমনীন মমাল্লা মুহাম্মে উমদরর আরও একামট কীমতণ হদলা বামময়াদনর মূমতণ 

গুমেদয় মেওয়া। এ মবষদয় মতমন আদলমেদর্র মতামত জানদত মচদয়মিদলন। তাাঁরা 

িদতায়া মেন ময, মূমতণ মেদঙ্গ মিলা ওয়ামজব। মস মদত মতমন তা মেদঙ্গ মিলদত মনে 

কদরন এবং তা োঙ্গদত একমট বামহনী মপ্ররর্ কদরন। মতমন ধেমনক েুইবার বামহনীর 

সদঙ্গ মযাোদযাে করদতন এবং কাদজর অগ্রেমত সম্পদকণ মখাাঁজ মনদতন। এই কাদজ 

আল-কাদয়োর কদয়কজন োইও অংশ মনদয়মিদলন। তাাঁদের কদয়কজন হদলন- শাইখ 

আবু্দল হােী আল ইরাকী (আল্লাহ তাাঁদক কারামুক্ত করুন), শহীে আবু আবু্দর রহমান 

আল মুহামজর (রহঃ) এবং শাইখ হামজা আল-োদমেী। 

মূমতণ োঙ্গার মবপদক্ষ পুদরা মবশ্ব মসাোর মিল। কাতাদরর পররাি মন্ত্রনালদয়র এক 

প্রমতমনমধ েল এ মবষদয় আদলাচনা করদত আিোমনোদন এদসমিল। আর এদসমিল 

ইউসুি কারজাবী, িাহমী হুয়াইেী, মমসদরর গ্রযান্ড মুিমত শাইখ নসর িরীে ওয়াদসল। 

তারা মূমতণ না োঙ্গার শদতণ আিোমনোনদক ও.আই.মস-এর সেসযপে প্রোদনর প্রোবনা 

মপশ কদরমিল। জাপান সরকার মবপুল অদথণর মবমনমদয় মূমতণমট মনদজদের মেদশ 

স্থানান্তমরত করার আশাবাে বযাক্ত কদরমিল। এসদবর উত্তদর মহন্দ মবদজতা সুলতান 

মাহমুে সুবক্তেীদনর োষায় আমমরুল মুমমনীন েৃি কদি উচ্চারর্ কদরমিদলন- “আমম 

মূমতণ বযবসায়ী হদয় আল্লাহর সামদন হামজর হদত চাই না। আমম মূমতণ সংহারক মহসাদব 

আল্লাহর সামদন হামজর হদত চাই।” 



 

 

 

মুজামহেের্দক সহদযামেতার মবষদয় আমমরুল মুমমনীন কখদনা মপিপা হদতন না। মতমনই 

সবণপ্রথম মচচমনয়াদক স্বীকৃমত প্রোন কদরন এবং এর োরপ্রাি প্রধান শাইখ শহীে 

জলীম খান ইয়ানোরবীর সাদথ সাক্ষাৎ কদরন। 

 

শাইখ জলীম খান ইয়ানোরবী (রহঃ) এর বার্ী : 

ইমারদত ইসলামী’র কমণকতণােদর্র সাদথ এক আদলাচনায় বদলমিলাম, মচচমনয়ার 

প্রমতদরাধযুদ্ধ চামলদয় যাওয়া এবং মুজামহে সংগ্রহ কদর তাদের প্রমশক্ষদর্র বযবস্থা 

করদত েু’মট বা মতনমট মসনামশমবর প্রমতিা করার ইো আমার মিল। মকন্তু অথণ ও 

অনযানয প্রদয়াজনীয় মজমনদসর মযাোন মেদব মক? 

তখন মমাল্লা ওমর (রা.) বদলমিদলন, “মঠক আদি, আপমন যখন বলদবন তখনই 

আপনার প্রদয়াজনীয় অথণ ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হদব”। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

ইমারদত ইসলামী মুহামজরের্দক বাইআত না মেদল হতযার হুমমক মেওয়া েূদরর কথা, 

তাদের কাদি বাইআত মেওয়ার োমবও জানায়মন। ময়োদনর যুদদ্ধ অবতীর্ণ হওয়ার 

আদেশও কদরমন, বরং তাদেরদক যথাসম্ভব আবামসক মসবা প্রোন কদরদি। ইমারদত 

ইসলামী মুহামজরের্দক আশ্রয় মেওয়ার পাশাপামশ মুজামহেেদর্র প্রমশক্ষদর্র জনয মেন্ন 

মেন্ন মসনামশমবর প্রমতিার অনুমমত প্রোন কদরদি। মযমন, আল-কাদয়োর প্রমশক্ষর্ 

মশমবরসমূহ, খালেুন প্রমশক্ষর্ মশমবর, জামাতুল মজহাে প্রমশক্ষর্ মশমবর, (উক্ত েুই েল 

পরবতণীদত আল-কাদয়োয় মযােোন কদর) আবু মুসআব জারকামব প্রমশক্ষর্ মশমবর, 

শাইখ আবু খাব্বাব মমসরী প্রমশক্ষর্ মশমবর, শাইখ আবু মুসআব সূরী প্রমশক্ষর্ মশমবর 

ইতযামে। এসব প্রমশক্ষর্ মশমবর মথদক এমন মুজামহে ধতমর হদয়মিল, যারা কুিমর 

মবদশ্বর হৃৎমপদি আঘাত মহদনমিল। মযমন, মনউইয়কণ, ওয়ামশংটন এবং 

মপনমসলদেমনয়ার আক্রমর্, নাইদরামব ও োরুস সালাদম মামকণন েূতাবাদস আক্রমর্। 



 

 

 

আমমরুল মুমমনীদনর সাদথ আরও একমট সাক্ষাদতর কথা আমার মদন পেদি, আমম 

শাইখ উসামার সাদথ তাাঁর কাদি মেদয়মিলাম। শাইখ উসামা মসমজদে আকসা ও 

মিমলমেমন মুসমলমদের উপর ইহুেীদের অমানুমষক মনযণাতদনর মবষদয় মবোমরত 

আদলাচনা কদরন, তখন আমমরুল মুমমনীন তাাঁদক ইহুেীদের মবরুদদ্ধ মজহাে শুরু করার 

আদেশ মেন। মতমন প্রমতশ্রুমত মেদয়দিন ময, আিোমনোদনর অবস্থা মস্থমতশীল হদয় 

মেদল মিমলমেদনর সীমান্ত এলাকায় মজহােী কযাম্প প্রমতিা করদবন। আলহামেুমলল্লাহ! 

আমমরুল মুমমনীদনর ধসমনদকরা এখন বাইতুল মুকািাদসর দ্বারপ্রাদন্ত। 

অসাধুরা তাাঁর বাইআত েঙ্গ করদলও মুসমলম উম্মাহ এই মহামানবদক প্রার্েদর 

আপনজদনর মদতা োলবাদসন। 

 

িক্টর আবু্দল্লাহ নামিসীর বার্ী : 

আমম মমাল্লা ওমর (রহঃ) এর সাদথ সাক্ষাৎ কদরমি। তাাঁর সাদথ কথা বলার সুদযাে 

হদয়দি। এটা আমার জনয মযণাোর মবষয়। মতমন অদনক বে মাদপর মানুষ। মতমন 

পমিমা প্রমতমনমধেলসমূহদক স্বােত জানাদতন না। আল্লাহ বদলন- 

نجس إنماالمشركون  

“মুশমরকরা অপমবত্র।” 

মতমন তাদেরদক বলদতন, কাবুল চদল যান, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাদথ রাজননমতক আদলাচনা 

করুন। মসখাদন মেদল আপনারা উপকৃত হদবন। 

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) :  

মহ মুসমলম উম্মাহ! মবদশ্বর রাষ্ট্রসমূহ আমাদের মবরুদদ্ধ মজাট মবাঁদধদি। আমরা তাদের 

মমাকাদবলা করমি। এই যুদ্ধ মোটা মুসমলম জামতর যুদ্ধ। কুিমর শমক্তদক প্রমতহত করার 

যুদ্ধ। বাইতুল মাকমেস পুনঃেখদলর যুদ্ধ। লদক্ষয মপৌঁিাদত কাশের মথদক আটলামেদকর 



 

 

 

তীর পযণন্ত এবং কািকাজ মথদক মধয আমিকা পযণন্ত সকল মুসমলমদক ঐকযবদ্ধ হদত 

হদব। এর মকাদনা মবকল্প মনই। এই ঐদকযর জনযই শাইখ উসামা এবং মুজামহে 

মনতৃবৃন্দ মমাল্লা মুহাম্মে উমরদক বাইআত মেদয়দিন। 

 

জাবহাতুন নুসরাহ’র ইসদতশহােী মুজামহে আবু আনাদসর অমসয়তঃ  

আমার প্রথম পত্র মুজামহে মনতৃবৃদন্দর প্রমত- 

আমম তাাঁদেরদক বলদবা, তাাঁরা মযন আল্লাহদক েয় কদরন। তাদেরদক স্মরর্ করাব মসই 

আমানদতর কথা, যা আল্লাহ তাাঁদের কাদি মরদখদিন। আর বলদবা, আল্লাহ তাদেরদক 

আমমর বামনদয়দিন, তাই তারা মযন মজহাদে মশমথলতা প্রেশণদনর মক্ষদত্র আল্লাহদক েয় 

কদর। মজহাে প্রমতিার পদথ অদনক রক্ত েদরদি, অদনক মেহ োাঁেরা হদয়দি, অবদশদষ 

মজহাদের মজবুত অবস্থান সৃমি হদয়দি। 

আমম তাাঁদেরদক আরও বলদবা, আল্লাহদক েয় করুন! আল্লাহর সামদন আপনারা 

মজজ্ঞামসত হদবন। আপনারা মজজ্ঞামসত হদবন আপনাদের োইদের রক্ত সম্পদকণ, 

আপনাদের শাইখদের রক্ত সম্পদকণ। আজ তাাঁদের রদক্তর মবমনমদয় আমাদের কাদি 

মজহাদের োওয়াত মপৌঁদিদি এবং তা মবশ্বময় িমেদয় পদেদি। 

মদ্বতীয় পত্র আমার আমকো ও মানহাদজর মসই োইদের প্রমত, যাদের অমধকাংশই 

সামথণবান হওয়া সদত্ত্বও নারী ও মশশুদের সাদথ মপিদন পদে রদয়দিন এবং মজহাদে 

মবর হদেন না। আমম তাদেরদক বলদবা, মুজামহেেদর্র সাহাযয করার জনয যমে 

ময়োদন মবর হদত না পাদরন তদব অন্ততপদক্ষ মুজামহেেদর্র মাদে সৃি মবদেদে 

জমেদয় পো মথদক মনদজদক েূদর রাখুন। আপনাদের কলম যা মলখদব এবং আপনাদের 

জবান যা বলদব, মস সম্পদকণ আল্লাহর সামদন জবাবমেমহতা করদত হদব। 

তাদের অদনদক বাোবামে করদি এবং োইদের মাদে মিতনার আগুন আরও উদস্ক 

মেদে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম-এর এই বার্ীর প্রমত মমাদটও 

কর্ণপাত করদি না। 



 

 

 

اصمت خيًرااو قل  

“োদলা মকিু বদলা অথবা চুপ থাক”। 

আমম তাাঁদেরদক আল্লাহ ও রাসূদলর (সাল্লাল্লাহু আলাইমহ ওয়াসাল্লাম) হদকর কথা স্মরর্ 

কমরদয় মেদয় বলদবা, তারা মযন ময়োদন মবমরদয় পদে এবং িরজ মবধান পালন কদর। 

শাইখ আইমান আয যাওয়ামহরী (হামিজাহুল্লাহ) : 

এই নীমত মমদন মনদয় ইমারদত ইসলামী’মক মকন্দ্র কদর মুসলমানের্দক ঐকযবদ্ধ করদত 

আমরা মমাল্লা উমরদক বাইআত মেদয়মি। 

এই ঐদকযর স্বাদথণই আমরা ইরাক ও শাদমর োইদের বলদবা, মযন তারা সবণগ্রাসী এই 

মিতনার লাোম মটদন ধদরন। এই মিতনা শুধু মুসলমানদের রক্ত েরাদনার মাদে 

সীমাবদ্ধ নয় বরং এখন মুজামহেের্দক তাকমির করা হদে এবং তাদের স্ত্রীের্দক 

মজনার অপবাে মেদয় পাথর মারা হদে। 

যারা মিতনার মদধয জমেদয় পদেদিন তাদেরদক বলদবা, যতটুকু হদয়দি, হদয়দি। এখন 

তাওবা কদর োইদের কাদি মিদর আসুন এবং ঐকযবদ্ধ কুিমর শমক্তর মবরুদদ্ধ 

আপনারাও ঐকযবদ্ধ মহান। 

আমম মক োওয়াহ মপৌঁিাদত পারলাম? আল্লাহ! আপমন সাক্ষী থাকুন!  

আজ এ পযণন্তই। 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


